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Ändringsförslag 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. pt

Motivering

Stabilitetspaktens konsekvenser är tydliga. Det är nödvändigt att

– avveckla stabilitetspakten och ersätta den med en autentisk pakt för sysselsättning och 
sociala framsteg,

– förbättra den sociala och ekonomiska sammanhållningen genom mer struktur- och 
sammanhållningsfonder,

– inrätta en solidaritetsfond med bidrag från de länder i euroområdet som har 
budgetöverskott, för att stödja länder i svårigheter med tillverkning, grundläggande 
offentliga tjänster, skapande av arbetstillfällen med rättigheter samt fattigdomsutrotning,

– prioritera sociala indikatorer, sysselsättning och rimliga löner, socialt välstånd och lika 
möjligheter.
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Ändringsförslag 21
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Stabilitets- och tillväxtpakten och 
hela ramen för ekonomisk styrning bör 
komplettera och vara förenliga med en 
unionsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning som syftar till att få fart på 
unionens konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 22
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Den europeiska terminen för 
samordning av den ekonomiska politiken 
bör spela en viktig roll för genomförandet 
av artikel 121.1 i EUF-fördraget, enligt 
vilken medlemsstaterna ska betrakta den 
ekonomiska politiken som en fråga av 
gemensamt intresse och samordna denna 
politik i enlighet därmed. Transparens 
och oberoende tillsyn är centrala delar av 
en förstärkt ekonomisk styrning. Rådet 
och kommissionen bör offentliggöra och 
förklara skälen för sina 
ställningstaganden och beslut vid 
lämpliga tidpunkter under den 
ekonomisk-politiska samordningen.

Or. de
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Ändringsförslag 23
Sven Giegold

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bestämmelserna i denna förordning 
är fullt förenliga med de övergripande 
artiklarna i EUF-fördraget, nämligen 
artiklarna 7–11 samt bestämmelserna i 
protokoll nr 26 och artikel 153.5.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ett engångsbötesbelopp bör påföras 
om en medlemsstat manipulerar 
ekonomiska uppgifter, förfalskar statistik 
eller avsiktligt lämnar vilseledande 
information.

Or. de

Ändringsförslag 25
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Böterna bör vara lika för samtliga 
medlemsstater som har euron som valuta 
och uppgå till minst 0,1 och högst 
0,5 procent av den berörda 
medlemsstatens bruttonationalprodukt för 



PE458.555v01-00 6/12 AM\856350SV.doc

SV

föregående år, beroende på hur allvarlig 
den bristande efterlevnaden av 
kommissionens och rådets 
rekommendationer är. Om en 
medlemsstat manipulerar ekonomiska 
uppgifter, förfalskar statistik eller lämnar 
vilseledande information ska böterna 
uppgå till 0,5 procent av medlemsstatens 
BNP.

Or. de

Ändringsförslag 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningen av bötesförfarandet 
mot medlemsstater som undlåter att vidta 
effektiva åtgärder för att korrigera de 
makroekonomiska obalanserna bör 
utformas på ett sådant sätt att böter blir 
regel och inte undantag för dessa 
medlemsstater.

(11) Tillämpningen av bötesförfarandet 
mot medlemsstater som underlåter att vidta 
effektiva åtgärder för att korrigera de 
makroekonomiska obalanserna bör 
utformas på ett sådant sätt att böterna blir 
rättvisa, effektiva och respekterar 
Europeiska unionens grundläggande mål 
och demokratiska värden.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningen av bötesförfarandet 
mot medlemsstater som undlåter att vidta 
effektiva åtgärder för att korrigera de 
makroekonomiska obalanserna bör 
utformas på ett sådant sätt att böter blir

(11) Tillämpningen av bötesförfarandet 
mot medlemsstater som underlåter att vidta 
effektiva åtgärder för att korrigera de 
makroekonomiska obalanserna bör 
utformas på ett sådant sätt att böterna blir 
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regel och inte undantag för dessa 
medlemsstater.

rättvisa, effektiva och respekterar 
Europeiska unionens grundläggande mål 
och demokratiska värden.

Or. en

Ändringsförslag 28
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) De indrivna böterna bör fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som varken är föremål för 
ett förfarande vid alltför stora obalanser 
eller har ett alltför stort underskott.

(12) De indrivna böterna bör föras till en 
permanent krismekanism (Europeiska 
valutafonden). Tills en sådan fond har 
inrättats bör böterna gå till den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten.

Or. de

Ändringsförslag 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) De indrivna böterna bör fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som varken är föremål för 
ett förfarande vid alltför stora obalanser 
eller har ett alltför stort underskott.

(12) De indrivna böterna bör fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som har ett alltför stort 
underskott för att stödja deras 
anpassningsprocess genom att erbjuda 
finansiering som är strikt kopplad till 
investeringar som är socialt och 
miljömässigt hållbara.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning är tillämplig i de 
medlemsstater som har euron som valuta.

2. Denna förordning ska tillämpas på de 
medlemsstater som har euro som valuta.
Enligt artikel 153 i fördraget ska 
sanktionerna i denna förordning inte 
tillämpas på löner och därtill kopplade 
arbetsmarknadsinstitutioner, särskilt 
system för minimilöner och strukturer för 
kollektivavtal. För att dela på 
anpassningsbördan mellan underskotts-
och överskottsländer kommer denna 
förordning att tillämpas endast på 
medlemsstater med alltför stora överskott.

Or. en

Ändringsförslag 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet ska anses vara antaget av rådet, 
om inte rådet med kvalificerad majoritet 
beslutar att förkasta förslaget inom tio 
dagar efter det att kommissionen har 
antagit det. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

Beslutet ska antas av rådet med 
kvalificerad majoritet. Rådet får ändra 
förslaget i enlighet med artikel 293.1 i 
fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet ska anses vara antaget av rådet, 
om inte rådet med kvalificerad majoritet 
beslutar att förkasta förslaget inom 
tio dagar efter det att kommissionen har 
antagit det. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

Beslutet ska antas av rådet med 
kvalificerad majoritet. Rådet får ändra 
förslaget i enlighet med artikel 293.1 i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 33
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den årliga bot som föreslås av 
kommissionen ska uppgå till 0,1 % av den 
berörda medlemsstatens BNP för det 
föregående året.

2. Den årliga bot som föreslås av 
kommissionen ska uppgå till minst 0,1 och 
högst 0,5 procent av den berörda 
medlemsstatens BNP för det föregående 
året.

Or. de

Ändringsförslag 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan hinder av punkt 2 får 
kommissionen föreslå att minska 
bötesbeloppet eller upphäva boten, 
antingen till följd av exceptionella 

3. Utan hinder av punkt 2 får 
kommissionen föreslå att minska 
bötesbeloppet eller upphäva boten, 
antingen till följd av exceptionella 
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ekonomiska omständigheter eller efter det 
att ett motiverat yttrande sänts från den 
berörda medlemsstaten till kommissionen 
inom tio dagar efter det att rådets slutsatser 
i punkt 1 har antagits.

ekonomiska omständigheter, större 
naturkatastrofer eller efter det att ett 
motiverat yttrande sänts från den berörda 
medlemsstaten till kommissionen inom tio 
dagar efter det att rådets slutsatser i punkt 1 
har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 35
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en medlemsstat manipulerar 
ekonomiska uppgifter, förfalskar statistik 
eller ger vilseledande information får 
rådet, på förslag från kommissionen, anta 
ett beslut varigenom medlemsstaten 
åläggs böter. En sådan bot ska vara ett 
engångsbelopp som uppgår till 
0,5 procent av den berörda 
medlemsstatens BNP för föregående år. 
Beslutet ska anses vara antaget av rådet, 
om inte rådet med kvalificerad majoritet 
beslutar att förkasta förslaget inom tio 
dagar efter det att kommissionen har 
antagit det. Rådet kan, i enlighet med 
artikel 293.1 i EUF-fördraget, ändra 
kommissionens förslag.

Or. de

Ändringsförslag 36
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som indrivits i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning ska utgöra 
sådana andra inkomster som avses i 
artikel 311 i fördraget, och ska, i 
proportion till de berättigade 
medlemsstaternas andel av den totala 
bruttonationalinkomsten (BNI), fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som inte omfattas av ett 
förfarande vid alltför stora obalanser 
enligt definitionen i förordning (EU) 
nr […/…] och inte har ett alltför stort 
underskott i enlighet med artike 126.6 i 
fördraget.

De böter som indrivits i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning ska utgöra 
sådana andra inkomster som avses i 
artikel 311 i EUF-fördraget, och ska gå till 
den permanenta krismekanismen 
(Europeiska valutafonden). Till dess att 
Europeiska valutafonden har inrättats ska 
dessa böter gå till den europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten.

Or. de

Ändringsförslag 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som indrivits i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning ska utgöra 
sådana andra inkomster som avses i 
artikel 311 i fördraget, och ska, i 
proportion till de berättigade 
medlemsstaternas andel av den totala 
bruttonationalinkomsten (BNI), fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som inte omfattas av ett 
förfarande vid alltför stora obalanser 
enligt definitionen i förordning (EU) 
nr […/…] och inte har ett alltför stort 
underskott i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget.

De böter som indrivits i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning ska utgöra 
sådana andra inkomster som avses i 
artikel 311 i fördraget, och ska, i 
proportion till de berättigade 
medlemsstaternas andel av den totala 
bruttonationalinkomsten (BNI), fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som har ett alltför stort 
underskott i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget, för att stödja deras 
anpassningsprocess genom att erbjuda 
finansiering som är strikt kopplad till 
investeringar som är socialt och 
miljömässigt hållbara.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
I syfte att förstärka dialogen å ena sidan 
mellan EU:s institutioner, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och de nationella 
parlamenten, å andra sidan mellan de 
nationella regeringarna och andra 
relevanta organ i medlemsstaterna samt 
för att garantera bättre transparens och 
redovisningsskyldighet får 
Europaparlamentets behöriga utskott 
anordna offentliga debatter om den 
makroekonomiska och finanspolitiska 
övervakning som rådet och kommissionen 
utövar.

Or. de

Ändringsförslag 39
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft när 
normala ekonomiska förhållanden åter 
har etablerats och så snart en effektiv 
finansmarknadsreglering garanterar att 
statsobligationer inte längre är föremål 
för spekulation.

Or. en


