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Ændringsforslag 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 44
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Europa-Parlamentet afviser 
Kommissionens forslag

Or. pt

Begrundelse

Stabilitets- og vækstpagtens konsekvenser er tydelige. Det er nødvendigt at:
- ophæve stabilitets- og vækstpagten og erstatte den med en rigtig beskæftigelses- og social 
udviklingspagt,
- øge den økonomiske og sociale samhørighed med flere strukturfonde og samhørighedsfonde,
- skabe en solidaritetsfond med bidrag fra de lande i euroområdet, der har budgetoverskud, 
for at støtte lande, der har problemer med produktion, grundlæggende offentlige 
tjenesteydelser, skabelse af beskæftigelse med rettigheder og udryddelse af fattigdom,
- prioritere de sociale indikatorer, beskæftigelse og anstændige lønninger, social velfærd og 
lige muligheder.
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Ændringsforslag 45
Jürgen Klute

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sven Giegold

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 121, stk. 6,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 121, stk. 6, og artikel 148, stk. 3 og
4,

Or. en

Ændringsforslag 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at bygge videre på de 
erfaringer, der er indhøstet i de første ti år 
med Den Økonomiske og Monetære 
Union.

(2) Det er nødvendigt at bygge videre på de 
erfaringer, der er indhøstet i de første ti år 
med Den Økonomiske og Monetære Union
vedrørende makroøkonomiske ubalancer.

Or. en



AM\857350DA.doc 5/38 PE458.550v02-00

DA

Ændringsforslag 48
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne procedure bør hvile på en 
varslingsmekanisme for tidlig opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer, som er ved at 
opstå. Den bør være baseret på 
anvendelsen af en vejledende og 
gennemsigtig resultattavle kombineret med 
en økonomisk vurdering.

(6) Denne procedure bør hvile på en 
varslingsmekanisme for tidlig opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer, som er ved at 
opstå. Den bør være baseret på 
anvendelsen af en vejledende og 
gennemsigtig resultattavle kombineret med 
en økonomisk vurdering af især 
konkurrenceevnen.

Or. de

Ændringsforslag 49
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Resultattavlen bør bestå af et begrænset 
sæt økonomiske og finansielle indikatorer, 
som er relevante for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer, med 
tilsvarende vejledende grænseværdier. 
Sammensætningen af resultattavlen kan 
ændre sig med tiden bl.a. som følge af nye 
trusler for den makroøkonomiske stabilitet 
eller bedre adgang til relevante statistikker.

(7) Resultattavlen bør bestå af et begrænset 
sæt økonomiske og finansielle indikatorer, 
som er relevante for konkurrenceevnen og 
opdagelse af makroøkonomiske ubalancer, 
med tilsvarende vejledende grænseværdier. 
Sammensætningen af resultattavlen kan 
ændre sig med tiden bl.a. som følge af nye 
trusler for den makroøkonomiske stabilitet 
eller bedre adgang til relevante statistikker.

Or. de
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Ændringsforslag 50
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen bør på grundlag af den 
multilaterale overvågningsprocedure og 
varslingsmekanismen udpege de 
medlemsstater, der skal gøres til genstand 
for en dybtgående undersøgelse. Den 
dybtgående undersøgelse bør omfatte en 
grundig analyse af kilder til ubalancer i den 
medlemsstat, der undersøges. 
Undersøgelsen bør drøftes i Rådet og, for 
så vidt angår de medlemsstater, der har 
euroen som valuta, i Eurogruppen.

(9) Kommissionen bør på grundlag af den 
multilaterale overvågningsprocedure og 
varslingsmekanismen udpege de 
medlemsstater, der skal gøres til genstand 
for en dybtgående undersøgelse. Den 
dybtgående undersøgelse bør omfatte en 
grundig analyse af kilder til ubalancer i den 
medlemsstat, der undersøges. 
Undersøgelsen bør baseres på en nærmere 
analyse af en bred vifte af økonomiske 
variabler og bør anerkende de nationale 
særpræg vedrørende forholdet og 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.
Undersøgelsen bør drøftes i Rådet og, for 
så vidt angår de medlemsstater, der har 
euroen som valuta, i Eurogruppen.

Or. en

Ændringsforslag 51
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når ubalancerne vurderes, bør der 
tages hensyn til, hvor alvorlige de er, i 
hvilken grad de kan anses for at være 
uholdbare, og hvilke potentielle negative 
økonomiske og finansielle virkninger de 
kan have på andre medlemsstater. Der bør 
også tages hensyn til den pågældende 
medlemsstats økonomiske 
tilpasningskapacitet og hidtidige resultater 
med hensyn til at efterkomme tidligere 
henstillinger udstedt i henhold til denne 

(11) Når ubalancerne vurderes, bør der 
tages hensyn til, hvor alvorlige de er, i 
hvilken grad de kan anses for at være 
uholdbare, og hvilke potentielle negative 
økonomiske og finansielle virkninger de 
kan have på andre medlemsstater. Den 
strukturelle eller kortsigtede karakter af 
ubalancer og den nationale, EU-
relaterede eller eksterne karakter af 
årsagerne til dem skal kunne forstås. Der 
bør tages passende hensyn til forbindelser 
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forordning og andre henstillinger udstedt 
efter traktatens artikel 121 som led i den 
multilaterale overvågning, herunder især de 
overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og EU's økonomiske 
politikker.

mellem forskellige medlemsstaters 
politiske muligheder og afsmittende 
virkninger. Der bør også tages hensyn til 
den pågældende medlemsstats hidtidige 
resultater med hensyn til at efterkomme 
tidligere henstillinger udstedt i henhold til 
denne forordning og andre henstillinger 
udstedt efter traktatens artikel 121 som led 
i den multilaterale overvågning, herunder 
især de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og EU's økonomiske 
politikker og konsekvenserne af sådanne 
henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis der konstateres 
makroøkonomiske ubalancer, bør der rettes 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat for at vejlede den med hensyn 
til de passende politiske reaktioner. Den 
pågældende medlemsstats politiske 
reaktion på ubalancer bør være rettidig og 
benytte alle tilgængelige politiske 
instrumenter, som er underlagt de 
offentlige myndigheders kontrol. Den bør 
være skræddersyet til de specifikke forhold 
og omstændigheder i den pågældende 
medlemsstat og dække de vigtigste 
økonomisk-politiske områder, herunder om 
muligt finans- og lønpolitik, 
arbejdsmarkeder, produkt- og 
tjenestemarkeder samt regulering af den 
finansielle sektor.

(12) Hvis der konstateres 
makroøkonomiske ubalancer, bør der rettes 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat for at vejlede den med hensyn 
til de passende politiske reaktioner. Den 
pågældende medlemsstats politiske 
reaktion på ubalancer bør være rettidig og 
benytte alle tilgængelige politiske 
instrumenter, som er underlagt de 
offentlige myndigheders kontrol. Den bør 
være skræddersyet til de specifikke forhold 
og omstændigheder i den pågældende 
medlemsstat og dække de vigtigste 
økonomisk-politiske områder, herunder om 
muligt finanspolitik, arbejdsmarkeder, 
produkt- og tjenestemarkeder samt 
regulering af den finansielle sektor.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis der konstateres 
makroøkonomiske ubalancer, bør der rettes 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat for at vejlede den med hensyn 
til de passende politiske reaktioner. Den 
pågældende medlemsstats politiske 
reaktion på ubalancer bør være rettidig og 
benytte alle tilgængelige politiske 
instrumenter, som er underlagt de 
offentlige myndigheders kontrol. Den bør 
være skræddersyet til de specifikke forhold 
og omstændigheder i den pågældende 
medlemsstat og dække de vigtigste 
økonomisk-politiske områder, herunder om 
muligt finans- og lønpolitik, 
arbejdsmarkeder, produkt- og 
tjenestemarkeder samt regulering af den 
finansielle sektor.

(12) Hvis der konstateres 
makroøkonomiske ubalancer, bør der rettes 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat for at vejlede den med hensyn 
til de passende politiske reaktioner. Den 
pågældende medlemsstats politiske 
reaktion på ubalancer bør være rettidig og 
benytte alle relevante politiske 
instrumenter, som er underlagt de 
offentlige myndigheders kontrol. Den bør 
være baseret på en grundig dialog med 
arbejdsmarkedets parter og andre 
nationale interessenter og bør tage fuldt 
ud hensyn til de begrænsninger, som disse 
aktørers grundlæggende rettigheder 
medfører for statslige foranstaltninger. 
Den bør være skræddersyet til de 
specifikke forhold og omstændigheder i 
den pågældende medlemsstat og dække de 
vigtigste økonomisk-politiske områder, 
herunder om muligt finanspolitik, 
arbejdsmarkeder, produkt- og 
tjenestemarkeder samt regulering af den 
finansielle sektor.

Or. en

Ændringsforslag 54
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Enhver medlemsstat, der er omfattet af 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, bør 

(15) Enhver medlemsstat, der er omfattet af 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, bør 
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udarbejde en korrigerende handlingsplan, 
hvori den redegør for sine politiske 
foranstaltninger med henblik på at 
gennemføre Rådets henstillinger. Den 
korrigerende handlingsplan bør indeholde 
en tidsplan for gennemførelsen af de 
påtænkte foranstaltninger. Den skal 
godkendes af Rådet på grundlag af en 
rapport fra Kommissionen.

udarbejde en korrigerende handlingsplan, 
hvori den redegør for sine politiske 
foranstaltninger med henblik på at 
gennemføre Rådets henstillinger. Den 
korrigerende handlingsplan bør afspejle 
karakteren af ubalancerne, være 
begrænset til politiske aspekter, som er 
underlagt offentlige myndigheders 
lovmæssige kontrol, og indeholde en 
tidsplan for gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger. Den skal godkendes af 
Rådet på grundlag af en rapport fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 55
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
290 i TEUF vedrørende resultattavlen.
Delegerede retsakter er navnlig 
nødvendige i forbindelse med 
udarbejdelsen af en liste over relevante 
indikatorer, der skal indgå i 
resultattavlen, og tilpasningen af 
sammensætningen af indikatorerne, 
grænseværdierne og den anvendte 
metode. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau og med 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Bestemmelserne i denne forordning 
er i fuld overensstemmelse med de 
horisontale klausuler i TEUF, nemlig 
artikel 7, 8, 9, 10, 11 og 153, stk. 5, samt 
bestemmelserne i protokol 26.

Or. en

Ændringsforslag 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "ubalancer": en makroøkonomisk
udvikling, der har en negativ indvirkning 
på, eller har potentiel til at få en negativ 
indvirkning på, den rette virkemåde af 
økonomien i en medlemsstat, i Den 
Økonomiske og Monetære Union eller i 
EU som helhed

a) ubalancer: en vedvarende forskellig 
udvikling i den samlede efterspørgsel og 
det samlede udbud med et heraf følgende 
systematisk overskud eller underskud på 
en økonomis samlede opsparing, der har 
en negativ indvirkning på, eller har 
potentiel til at få en negativ indvirkning på, 
den rette virkemåde af økonomien i en 
medlemsstat, i Den Økonomiske og 
Monetære Union eller i EU som helhed

Or. en

Begrundelse

Etableringen af en velfungerende politisk procedure kræver en generel, men nøjagtig 
definition, der dækker alle tænkelige former for ubalancer. Ændringsforslaget indeholder en 
sådan definition.
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Ændringsforslag 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "ubalancer": en makroøkonomisk 
udvikling, der har en negativ indvirkning 
på, eller har potentiel til at få en negativ 
indvirkning på, den rette virkemåde af 
økonomien i en medlemsstat, i Den 
Økonomiske og Monetære Union eller i 
EU som helhed

a) "ubalancer": en makroøkonomisk 
udvikling, der har en negativ indvirkning 
på, eller har potentiel til at få en negativ 
indvirkning på, den rette virkemåde af 
økonomien eller konkurrenceevnen i en 
medlemsstat, i Den Økonomiske og 
Monetære Union eller i EU som helhed

Or. en

Ændringsforslag 59
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "ubalancer": en makroøkonomisk
udvikling, der har en negativ indvirkning 
på, eller har potentiel til at få en negativ 
indvirkning på, den rette virkemåde af 
økonomien i en medlemsstat, i Den 
Økonomiske og Monetære Union eller i 
EU som helhed

a) "ubalancer": en vedvarende forskellig 
udvikling i den samlede efterspørgsel og 
det samlede udbud med et heraf følgende 
systematisk overskud eller underskud på 
en økonomis samlede opsparing, der har 
en negativ indvirkning på, eller har 
potentiel til at få en negativ indvirkning på, 
den rette virkemåde af økonomien i en 
medlemsstat, i Den Økonomiske og 
Monetære Union eller i EU som helhed

Or. en
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Ændringsforslag 60
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "uforholdsmæssigt store ubalancer": 
alvorlige ubalancer, herunder ubalancer, 
der bringer Den Økonomiske og Monetære 
Unions rette virkemåde i fare.

b) "uforholdsmæssigt store ubalancer": 
makroøkonomiske ubalancer i Den 
Økonomiske og Monetære Union, der 
forstyrrer en jævn og bæredygtig 
økonomisk udvikling i en eller flere 
medlemsstater i Den Økonomiske og 
Monetære Union.

Or. de

Ændringsforslag 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen en vejledende 
resultattavle som et redskab, der skal gøre 
det lettere at opdage og overvåge ubalancer 
på et tidligt tidspunkt.

1. Efter høring af medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet udarbejder 
Kommissionen en vejledende resultattavle 
som et redskab, der skal gøre det lettere at 
opdage og overvåge ubalancer på et tidligt 
tidspunkt.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af medlemsstaterne 
udarbejder Kommissionen en vejledende 
resultattavle som et redskab, der skal gøre 
det lettere at opdage og overvåge ubalancer 
på et tidligt tidspunkt.

1. Efter høring af medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet udarbejder 
Kommissionen en vejledende resultattavle 
som et redskab, der skal gøre det lettere at 
opdage og overvåge ubalancer på et tidligt 
tidspunkt i overensstemmelse med de 
procedurer og betingelser, der er fastlagt i 
denne artikels stk. 2-4.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af medlemsstaterne
udarbejder Kommissionen en vejledende 
resultattavle som et redskab, der skal gøre
det lettere at opdage og overvåge ubalancer 
på et tidligt tidspunkt.

1. Efter en bred høring af alle 
medlemsstater og Europa-Parlamentet
udarbejder Kommissionen en vejledende 
resultattavle som et redskab, der skal gøre 
det lettere at opdage og overvåge ubalancer 
på et tidligt tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultattavlen består af en vifte af 2. Resultattavlen består af en vifte af 
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makroøkonomiske og makrofinansielle 
indikatorer for medlemsstaterne. For disse 
indikatorer kan Kommissionen fastsætte 
vejledende nedre og øvre grænseværdier, 
der skal tjene som varslingsniveauer. De 
grænseværdier, der gælder for 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kan være forskellige fra dem, der gælder 
for de øvrige medlemsstater.

makroøkonomiske og makrofinansielle 
indikatorer for medlemsstaterne, der har 
særlig fokus på medlemsstaternes 
konkurrenceevne. For disse indikatorer 
kan Kommissionen fastsætte vejledende 
nedre og øvre grænseværdier, der skal tjene 
som varslingsniveauer. De grænseværdier, 
der gælder for medlemsstater, der har 
euroen som valuta, kan være forskellige fra 
dem, der gælder for de øvrige 
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske og makrofinansielle
indikatorer for medlemsstaterne. For disse 
indikatorer kan Kommissionen fastsætte 
vejledende nedre og øvre grænseværdier, 
der skal tjene som varslingsniveauer. De 
grænseværdier, der gælder for 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan være forskellige fra dem, der 
gælder for de øvrige medlemsstater.

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske, makrofinansielle og 
sociale indikatorer for medlemsstaterne. 
Disse vil gøre det muligt opdage alvorlige 
afvigelser mellem den samlede 
efterspørgsel og det samlede udbud og 
mellem en økonomis indkomst og forbrug.
Sociale indikatorer vil bl.a. omfatte 
indikatorer for uligheder, forekomst af 
lave lønninger, fattige arbejdstagere, 
arbejdsindkomstens andel af det samlede 
BNP og enheders overskudsrater.

Or. en

Begrundelse

Dette bygger videre på definitionen af ubalancer, der er omhandlet i ændringsforslag 1. Det 
er vigtigt, at der indgår sociale indikatorer, især for uligheder, idet store og/eller stigende 
uligheder er de grundlæggende årsager til den uforholdsmæssigt store opsparing i toppen af 
indkomstskalaen og den uforholdsmæssigt store gæld for indkomstsegmenterne i bunden eller 
midten.
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Ændringsforslag 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske og makrofinansielle 
indikatorer for medlemsstaterne. For disse 
indikatorer kan Kommissionen fastsætte 
vejledende nedre og øvre grænseværdier, 
der skal tjene som varslingsniveauer. De 
grænseværdier, der gælder for 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kan være forskellige fra dem, der gælder 
for de øvrige medlemsstater.

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske og makrofinansielle 
indikatorer, der er egnede til måling af 
medlemsstaternes økonomiske ligevægt og 
konkurrenceevne sammenlignet med 
andre medlemsstater. For disse indikatorer 
kan Kommissionen fastsætte vejledende 
nedre og øvre grænseværdier, der skal tjene 
som varslingsniveauer. De grænseværdier, 
der gælder for medlemsstater, der har 
euroen som valuta, kan være forskellige fra 
dem, der gælder for de øvrige 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Indikatorernes forankring i forordningen vil påvirke den fleksibilitet, som denne procedure 
kræver. Beslutningen om valg af indikatorer bør i stedet overlades til Kommissionen med så 
meget input fra eksperter som muligt.

Ændringsforslag 67
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske og makrofinansielle 
indikatorer for medlemsstaterne. For disse 
indikatorer kan Kommissionen fastsætte 
vejledende nedre og øvre grænseværdier, 
der skal tjene som varslingsniveauer. De 

2. Resultattavlen består af en vifte af 
indikatorer, der er relevante i forbindelse 
med afdækningen af risikoen for 
potentielle makroøkonomiske og 
makrofinansielle ubalancer på EU-plan og 
i medlemsstaterne. For disse indikatorer 
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grænseværdier, der gælder for
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kan være forskellige fra dem, der gælder 
for de øvrige medlemsstater.

kan Kommissionen fastsætte vejledende 
nedre og øvre grænseværdier, der skal tjene 
som varslingsniveauer. Grænseværdier for 
eksterne ubalancer vil fremhæve 
symmetrisk uforholdsmæssigt store 
underskud og uforholdsmæssigt store 
overskud. De grænseværdier, der gælder 
for medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan være forskellige fra dem, der 
gælder for de øvrige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske og makrofinansielle
indikatorer for medlemsstaterne. For disse 
indikatorer kan Kommissionen fastsætte 
vejledende nedre og øvre grænseværdier, 
der skal tjene som varslingsniveauer. De 
grænseværdier, der gælder for 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan være forskellige fra dem, der 
gælder for de øvrige medlemsstater.

2. Resultattavlen består af en vifte af 
makroøkonomiske, makrofinansielle og 
sociale indikatorer for medlemsstaterne. 
Disse vil gøre det muligt at opdage 
alvorlige afvigelser mellem den samlede 
efterspørgsel og det samlede udbud og 
mellem en økonomis indkomst og forbrug 
og afspejle strukturelle tendenser på kort 
og mellemlang sigt. For disse indikatorer 
skal Kommissionen fastsætte vejledende 
og symmetriske nedre og øvre 
grænseværdier, der skal tjene som 
varslingsniveauer.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Listen over indikatorer, der skal indgå 
i resultattavlen, og grænseværdierne bør 
gøre det muligt at opdage interne og 
eksterne makroøkonomiske ubalancer.

Or. en

Begrundelse

Indikatorernes forankring i forordningen vil påvirke den fleksibilitet, som denne procedure 
kræver. Beslutningen om valg af indikatorer bør i stedet overlades til Kommissionen med så 
meget input fra eksperter som muligt.

Ændringsforslag 70
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel -
12 og på de i artikel -12a og -12b fastsatte 
betingelser foranstaltninger med henblik 
på at udarbejde listen over relevante 
indikatorer og grænseværdier, der skal 
indgå i resultattavlen. Listen over 
indikatorer skal omfatte følgende 
indikatorsæt:
- interne ubalancer, herunder privat og 
offentlig gæld, indkomstforskelle, 
ressourceproduktivitet, HICP, private og 
offentlige F&U, uddannelse, 
beskæftigelsesrate baseret på 
fuldtidsstillinger, territorial samhørighed, 
kursudvikling med særlig fokus på fast 
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ejendom og finansielle markeder
- eksterne ubalancer, herunder 
betalingsbalancens løbende poster med 
særlig fokus på energikomponenten, 
udenlandske finansielle aktiver netto som 
andel af BNP, samlet eksport af 
højteknologi til resten af verden i procent 
af det samlede beløb.

Or. en

Ændringsforslag 71
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici skal høres i forbindelse med 
forslagene til indikatorer, der vedrører 
stabiliteten på de finansielle markeder.

Or. en

Ændringsforslag 72
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den Europæiske Centralbank skal 
høres i forbindelse med indikatorer, der 
vedrører kursudvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vedtager ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel -
12a og på de i artikel -12b og -12c 
fastsatte betingelser foranstaltninger med 
henblik på at udarbejde listen over 
relevante indikatorer, der skal indgå i 
resultattavlen. Listen over indikatorer skal 
omfatte følgende indikatorsæt:
a) interne ubalancer, herunder privat og 
offentlig gæld og udviklingen heraf, 
interne indkomstforskelle, 
arbejdsløshedstal, forekomst af lave 
lønninger og fattige arbejdstagere, 
arbejdsindkomstens andel af det samlede 
BNP og enheders overskudsrater samt 
kursudvikling med særlig fokus på fast 
ejendom og finansielle markeder
b) eksterne ubalancer, herunder 
betalingsbalancens sammensætning, 
saldo og udvikling, udviklingen i 
eksportmarkedsandelene på Unionens og 
tredjelandes markeder og 
nettobeholdningerne af udenlandske 
aktiver
c) udviklingen af det indre marked, 
herunder glidende gennemsnit af den 
femårige komparative realvækst, en 
indikator for vækst og 
beskæftigelsesdynamik, herunder 
produktets energisammensætning, samt 
offentlige og private investeringer i 
forskning og udvikling og Unionens og 
tredjelandes direkte udenlandske 
investeringsstrømme.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer regelmæssigt, 
om resultattavlen er hensigtsmæssig, 
herunder sammensætningen af indikatorer, 
de fastsatte grænseværdier og den anvendte 
metode, og tilpasser den om nødvendigt for 
at fastholde eller forbedre sine muligheder
for at opdage ubalancer, der er ved at 
opstå, og overvåge udviklingen i disse. 
Ændringer i den underliggende metode og 
sammensætningen af resultattavlen samt de 
tilhørende grænseværdier offentliggøres.

4. Kommissionen vurderer regelmæssigt, 
om resultattavlen er hensigtsmæssig, 
herunder sammensætningen af indikatorer, 
de fastsatte grænseværdier og den anvendte 
metode, og tilpasser den om nødvendigt
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel -12 og på 
de i artikel -12a og -12b fastsatte
betingelser for at fastholde eller forbedre 
sine muligheder for at opdage ubalancer, 
der er ved at opstå, og overvåge 
udviklingen i disse. Ændringer i den 
underliggende metode og 
sammensætningen af resultattavlen samt de 
tilhørende grænseværdier offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 75
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Offentliggørelsen af den opdaterede 
resultattavle ledsages af en rapport fra 
Kommissionen indeholdende en 
økonomisk og finansiel vurdering, der 
sætter udviklingen i indikatorerne i det 
rette perspektiv, om nødvendigt ved hjælp 
af eventuelle andre økonomiske og 
finansielle indikatorer, som er relevante for 
opdagelse af ubalancer. Det skal også 
angives i rapporten, om overskridelsen af 
nedre eller øvre grænseværdier i en eller 
flere medlemsstater betyder, at der 

2. Offentliggørelsen af den opdaterede 
resultattavle ledsages af en rapport fra 
Kommissionen indeholdende en 
økonomisk og finansiel vurdering af 
konkurrenceevnen, der sætter udviklingen 
i indikatorerne i det rette perspektiv, om 
nødvendigt ved hjælp af eventuelle andre
økonomiske og finansielle indikatorer, som 
er relevante for opdagelse af ubalancer. Det 
skal også angives i rapporten, om 
overskridelsen af nedre eller øvre 
grænseværdier i en eller flere 
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muligvis er ved at opstå ubalancer. medlemsstater betyder, at der muligvis er 
ved at opstå ubalancer.

Or. de

Ændringsforslag 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Offentliggørelsen af den opdaterede 
resultattavle ledsages af en rapport fra 
Kommissionen indeholdende en 
økonomisk og finansiel vurdering, der 
sætter udviklingen i indikatorerne i det 
rette perspektiv, om nødvendigt ved hjælp 
af eventuelle andre økonomiske og 
finansielle indikatorer, som er relevante for 
opdagelse af ubalancer. Det skal også 
angives i rapporten, om overskridelsen af 
nedre eller øvre grænseværdier i en eller 
flere medlemsstater betyder, at der 
muligvis er ved at opstå ubalancer.

2. Offentliggørelsen af den opdaterede 
resultattavle ledsages af en rapport fra 
Kommissionen indeholdende en 
økonomisk og finansiel vurdering, der 
sætter udviklingen i indikatorerne i det 
rette perspektiv, om nødvendigt ved hjælp 
af eventuelle andre økonomiske og 
finansielle eller strukturelle indikatorer, 
som er relevante for opdagelse af 
ubalancer. Det skal også angives i 
rapporten, om overskridelsen af nedre eller 
øvre grænseværdier i en eller flere 
medlemsstater betyder, at der muligvis er 
ved at opstå ubalancer.

Or. en

Ændringsforslag 77
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Offentliggørelsen af den opdaterede 
resultattavle ledsages af en rapport fra 
Kommissionen indeholdende en 
økonomisk og finansiel vurdering, der 
sætter udviklingen i indikatorerne i det 
rette perspektiv, om nødvendigt ved hjælp 

2. Offentliggørelsen af den opdaterede 
resultattavle ledsages af en rapport fra 
Kommissionen indeholdende en pålidelig 
økonomisk og finansiel vurdering og sætter 
indikatorerne i det rette perspektiv. Bedste 
praksis skal tages i betragtning. Det skal 
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af eventuelle andre økonomiske og 
finansielle indikatorer, som er relevante 
for opdagelse af ubalancer. Det skal også 
angives i rapporten, om overskridelsen af 
nedre eller øvre grænseværdier i en eller 
flere medlemsstater betyder, at der 
muligvis er ved at opstå ubalancer.

også angives i rapporten, om
overskridelsen af nedre eller øvre 
grænseværdier i en eller flere 
medlemsstater betyder, at der muligvis er 
ved at opstå ubalancer i den pågældende 
medlemsstat, i en anden medlemsstat eller 
i hele EU. Alle foreliggende oplysninger 
skal tages i betragtning, og der skal ikke 
drages konklusioner af resultattavlen, 
som kun er baseret på indikatorerne.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som led i den multilaterale overvågning 
i overensstemmelse med traktatens artikel 
121, stk. 3, drøfter Rådet Kommissionens 
rapport og vedtager konklusioner om 
denne. Eurogruppen drøfter rapporten, for 
så vidt som den direkte eller indirekte 
vedrører medlemsstater, der har euroen 
som valuta.

4. Som led i den multilaterale overvågning 
i overensstemmelse med traktatens artikel 
121, stk. 3, drøfter Rådet Kommissionens 
rapport og vedtager konklusioner om 
denne. Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg kan arrangere offentlige debatter 
om Kommissionens rapport. Eurogruppen 
drøfter rapporten, for så vidt som den 
direkte eller indirekte vedrører 
medlemsstater, der har euroen som valuta.

Or. en

Ændringsforslag 79
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under hensyntagen til drøftelserne i 
Rådet og Eurogruppen som omhandlet i 

1. Under hensyntagen til drøftelserne i 
Rådet og Eurogruppen som omhandlet i 



AM\857350DA.doc 23/38 PE458.550v02-00

DA

artikel 4, stk. 4, foretager Kommissionen 
en dybtgående undersøgelse for hver 
medlemsstat, som den anser for at have 
eller være i risiko for at få ubalancer. 
Denne vurdering omfatter en evaluering af, 
hvorvidt den pågældende medlemsstat har 
ubalancer, og om disse ubalancer udgør 
uforholdsmæssigt store ubalancer.

artikel 4, stk. 4, foretager Kommissionen 
en dybtgående undersøgelse for hver 
medlemsstat, som den anser for at have 
eller være i risiko for at få ubalancer. 
Denne vurdering omfatter en evaluering af, 
hvorvidt den pågældende medlemsstat har 
ubalancer, og om disse ubalancer udgør 
uforholdsmæssigt store ubalancer. Den 
dybtgående undersøgelse bør baseres på 
en nærmere analyse af en bred vifte af 
økonomiske variabler og bør anerkende 
de nationale særpræg vedrørende 
forholdet og dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 80
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om den medlemsstat, der er genstand for 
undersøgelsen, i givet fald har truffet 
passende foranstaltninger som reaktion på 
Rådets henstillinger eller opfordringer, der 
er vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121 og 126 og i henhold 
til artikel 6, 7, 8 og 10 i denne forordning

a) om den medlemsstat, der er genstand for 
undersøgelsen, i givet fald har truffet 
passende foranstaltninger som reaktion på 
Rådets henstillinger eller opfordringer, der 
er vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121 og 126 og i henhold 
til artikel 6, 7, 8 og 10 i denne forordning, 
og de økonomiske, sociale og andre 
væsentlige konsekvenser af sådanne 
henstillinger

Or. en
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Ændringsforslag 81
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) kilder til de opdagede ubalancer, 
herunder de tætte handels- og finansielle 
forbindelser mellem medlemsstater, de 
afsmittende virkninger af nationale 
økonomiske politikker og den 
asymmetriske virkning af EU's og 
euroområdets politikker, hvor 
Kommissionen skal træffe passende 
foranstaltninger, der tager hensyn til 
subsidiaritetsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 82
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under normale omstændigheder 
forelægges resultaterne af den dybtgående 
undersøgelse for Europa-Parlamentet og 
Rådet i forbindelse med halvåret.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionens anbefalinger skal ikke 
føre til indskrænkning på områder, såsom 
lønudvikling, der eksplicit er undtaget 
EU's kompetence. De nationale 
arbejdsmarkeders praksis og tradition 
skal vægtes højest og være afgørende, når 
det gælder udformningen af samtlige 
anbefalinger, der er relevante for 
arbejdsmarkedets parters ansvar eller 
særlige position i den sociale dialog.

Or. sv

Ændringsforslag 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen kan Rådet vedtage 
henstillinger i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, hvori den 
erklærer, at der består en uforholdsmæssigt 
stor ubalance, og henstiller til den 
pågældende medlemsstat at træffe 
korrigerende foranstaltninger. Disse 
henstillinger skal beskrive karakteren af 
ubalancerne og gøre nærmere rede for de 
korrigerende foranstaltninger, der skal 
træffes, og for, inden for hvilken frist, den 
pågældende medlemsstat skal træffe 
sådanne korrigerende foranstaltninger. 
Rådet kan som omhandlet i traktatens 
artikel 121, stk. 4, offentliggøre sine 
henstillinger.

2. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen kan Rådet efter høring af 
Europa-Parlamentet og arbejdsmarkedets 
parter i Europa vedtage henstillinger i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121, stk. 4, hvori den erklærer, at der består 
en uforholdsmæssigt stor ubalance, og 
henstiller til den pågældende medlemsstat 
at træffe korrigerende foranstaltninger. 
Disse henstillinger skal beskrive karakteren 
af ubalancerne og gøre nærmere rede for de 
korrigerende foranstaltninger, der skal 
træffes, og for, inden for hvilken frist, den 
pågældende medlemsstat skal træffe 
sådanne korrigerende foranstaltninger. 
Rådet kan som omhandlet i traktatens 
artikel 121, stk. 4, offentliggøre sine 
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henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 85
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen kan Rådet vedtage 
henstillinger i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, hvori den 
erklærer, at der består en uforholdsmæssigt 
stor ubalance, og henstiller til den 
pågældende medlemsstat at træffe 
korrigerende foranstaltninger. Disse 
henstillinger skal beskrive karakteren af 
ubalancerne og gøre nærmere rede for de 
korrigerende foranstaltninger, der skal 
træffes, og for, inden for hvilken frist, den 
pågældende medlemsstat skal træffe 
sådanne korrigerende foranstaltninger. 
Rådet kan som omhandlet i traktatens 
artikel 121, stk. 4, offentliggøre sine 
henstillinger.

2. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen kan Rådet vedtage 
henstillinger i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, hvori den 
erklærer, at der består en uforholdsmæssigt 
stor ubalance, og henstiller til den 
pågældende medlemsstat at træffe 
korrigerende foranstaltninger. Disse 
henstillinger skal beskrive karakteren af 
ubalancerne og gøre rede for de 
korrigerende foranstaltninger, der skal 
træffes, og for, inden for hvilken frist, den 
pågældende medlemsstat skal træffe 
sådanne korrigerende foranstaltninger. 
Rådet kan som omhandlet i traktatens 
artikel 121, stk. 4, offentliggøre sine 
henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i stk. 2 omhandlede henstillinger 
skal være i overensstemmelse med 
Unionens mål som fastsat i artikel 3 i 
traktaten om Den Europæiske Union.
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Henstillingerne skal tage behørigt hensyn 
til artikel 153 i EUF-traktaten samt til de 
rettigheder, der indgår i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Henstillingerne skal 
endvidere fuldstændigt respektere hver 
enkelt medlemsstats særegenhed, navnlig 
dens model for forholdet og dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter. Der skal 
tages behørigt hensyn til symmetrien i 
henstillingerne, som skal behandle 
uforholdsmæssigt stor opsparing lige så 
indgående som tilfælde, hvor 
økonomierne bringer sig selv i 
uforholdsmæssigt stor gæld.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt at forestille sig, at den nye procedure for uforholdsmæssigt store ubalancer 
håndteres i strid med traktaten. Det bør sikres, at proceduren for uforholdsmæssigt store 
ubalancer ikke er i strid med forfatningen.

Ændringsforslag 87
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i stk. 2 omhandlede henstillinger 
skal være i overensstemmelse med 
Unionens mål som fastsat i artikel 3 i 
traktaten om Den Europæiske Union. 
Henstillingerne skal tage behørigt hensyn 
til artikel 153 i EUF-traktaten samt til de 
rettigheder, der indgår i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Henstillingerne skal 
endvidere fuldstændigt respektere hver 
enkelt medlemsstats særegenhed, navnlig 
dens model for forholdet og dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter. Der skal 
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tages behørigt hensyn til symmetrien i 
henstillingerne, som skal behandle 
uforholdsmæssigt stor opsparing lige så 
indgående som tilfælde, hvor 
økonomierne bringer sig selv i 
uforholdsmæssigt stor gæld.

Or. en

Ændringsforslag 88
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver medlemsstat, for hvilken der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, 
forelægger en korrigerende handlingsplan 
for Rådet og Kommissionen inden for en 
frist, som fastsættes i henstillingerne efter 
artikel 7. Den korrigerende handlingsplan 
omfatter de specifikke og konkrete 
politiske foranstaltninger, som den 
pågældende medlemsstat har gennemført 
eller har til hensigt at gennemføre, og 
indeholder en tidsplan for gennemførelsen 
heraf.

1. Enhver medlemsstat, for hvilken der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, 
forelægger en korrigerende handlingsplan 
for Rådet og Kommissionen inden for en 
frist, som fastsættes i henstillingerne efter 
artikel 7. Den korrigerende handlingsplan 
gør brug af alle relevante politiske 
instrumenter, der kontrolleres af 
offentlige myndigheder, idet der tages 
højde for borgernes, arbejdsmarkedets 
parters og andre nationale interessenters 
grundlæggende rettigheder. Planen
omfatter de specifikke og konkrete 
politiske foranstaltninger, som den 
pågældende medlemsstat har gennemført 
eller har til hensigt at gennemføre, og 
indeholder en tidsplan for gennemførelsen 
heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter medlemsstatens fremlæggelse af 
statusrapporten forelægger Eurogruppens 
formand og den ansvarlige kommissær 
rapporten for Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Rådet afgør, at medlemsstaten ikke 
har truffet de anbefalede korrigerende 
foranstaltninger, vedtager Rådet på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen reviderede henstillinger i 
overensstemmelse med artikel 7 og 
fastsætter på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen endnu en frist for 
korrigerende foranstaltninger, efter 
hvilken der foretages endnu en vurdering 
i overensstemmelse med denne artikel.

4. Hvis Rådet afgør, at medlemsstaten ikke 
har truffet de anbefalede korrigerende 
foranstaltninger, anmoder Kommissionen 
medlemsstaten om en forklaring, på 
grundlag af hvilken Kommissionen om 
nødvendigt fastsætter en tidsplan og 
bekræfter, reviderer eller annullerer den 
godkendte handlingsplan.

Or. en
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Ændringsforslag 91
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel -12 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12
Dialog og overvågningsbesøg

1. Kommissionen sikrer en permanent 
dialog med medlemsstaternes 
myndigheder i overensstemmelse med 
denne forordnings målsætninger.
Kommissionen aflægger med dette formål 
besøg i samtlige medlemsstater med 
henblik på en regelmæssig dialog og, hvor 
dette er relevant, overvågning.
2. I forbindelse med tilrettelæggelsen af 
dialog- eller overvågningsbesøg 
forelægger Kommissionen (Eurostat) sine 
foreløbige undersøgelsesresultater for de 
berørte medlemsstater, således at disse 
kan fremsætte bemærkninger hertil.
3. Kommissionen reviderer i forbindelse 
med sine dialogbesøg den aktuelle 
økonomiske situation i den pågældende 
medlemsstat og identificerer eventuelle 
risici eller vanskeligheder i forbindelse 
med opfyldelsen af denne forordnings 
målsætninger.
4. Kommissionen kontrollerer i 
forbindelse med sine overvågningsbesøg 
processerne og verificerer, at der er truffet 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
Rådets eller Kommissionens afgørelser i 
overensstemmelse med denne forordnings 
målsætninger. Der skal gennemføres 
overvågningsbesøg, når der er udstedt 
henstillinger. Kommissionen kan opfordre 
repræsentanter for Den Europæiske 
Centralbank eller andre relevante 
institutioner til at deltage i 
overvågningsbesøg.
5. Kommissionen underretter 
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regelmæssigt Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg om resultaterne af 
dialog- og overvågningsbesøgene.
6. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at lette 
dialog- og overvågningsbesøgene.
Medlemsstaterne sørger på 
Kommissionens anmodning for frivillig 
assistance fra alle de relevante nationale 
myndigheder til forberedelserne og 
gennemførelsen af dialog- og 
overvågningsbesøgene.

Or. en

Ændringsforslag 92
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel -12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12a
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 3a og 4, i en 
periode på fire år fra den …*.
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
seks måneder inden udløbet af 
fireårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges automatisk for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
tilbagekalder delegationen i henhold til 
artikel -12b.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i 
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artikel -12b og -12c anførte betingelser."
_____
* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Ændringsforslag 93
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel -12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12b
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, 
stk. 3a og 4, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på at 
afgøre, om en delegation af beføjelser skal 
tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 
anden institution og Kommissionen 
meddelelse herom i rimelig tid, inden den 
endelige afgørelse træffes, og angiver 
samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 
kunne være genstand for tilbagekaldelse.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt 
eller på et senere tidspunkt, der 
præciseres i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er i kraft. Den offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 94
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel -12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden tre måneder fra underretningen.
Fristen forlænges med tre måneder på 
initiativ af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
både Europa-Parlamentet og Rådet har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse.
3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for den i stk. 1 nævnte frist, træder den 
ikke i kraft. Den institution, der gør 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
anfører i henhold til artikel 296 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde begrundelsen herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel -12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12d
Revisionsklausul

1. Kommissionen offentliggør inden… * 
og derefter hvert tredje år en rapport om 
anvendelsen af denne forordning. I 
rapporten foretages der bl.a. en 
evaluering af:
a) om det er lykkedes at opdage de 
ubalancer, der opstår, og at overvåge 
udviklingen af dem ved hjælp af 
resultattavlens indikatorer og 
grænseværdier
b) udviklingen i den effektive samordning 
af de økonomiske politikker i 
overensstemmelse med TEUF.
2. Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet.
* EUT: Indsæt venligst dato: xxx år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 96
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel -12 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12
Udøvelse af delegationen
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1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2a og 4, i en 
periode på fire år fra den …*.
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
seks måneder inden udløbet af 
fireårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges automatisk for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
tilbagekalder delegationen i henhold til 
artikel -12a.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter overdrages til Kommissionen, 
der er underlagt bestemmelserne i artikel 
-12a og -12b.
* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Ændringsforslag 97
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel -12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12a
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, 
stk. 2a og 4, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på at 
afgøre, om en delegation af beføjelser skal 
tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 
anden institution og Kommissionen 
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meddelelse herom i rimelig tid, inden den 
endelige afgørelse træffes, og angiver 
samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 
kunne være genstand for tilbagekaldelse.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt 
eller på et senere tidspunkt, der 
præciseres i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, 
der allerede er i kraft. Den offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 98
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel -12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12b
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden tre måneder fra underretningen.
Fristen forlænges med tre måneder på 
initiativ af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
både Europa-Parlamentet og Rådet har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
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gøre indsigelse.

Or. en

Ændringsforslag 99
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel -12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -12c
Revisionsklausul

1. Kommissionen offentliggør senest 
den… * og derefter hvert tredje år en 
rapport om anvendelsen af denne 
forordning. I rapporten foretages der bl.a. 
en evaluering af:
a) om det er lykkedes at opdage de 
ubalancer, der opstår, og at overvåge 
udviklingen af dem ved hjælp af 
resultattavlens indikatorer og 
grænseværdier
b) udviklingen i den effektive samordning 
af de økonomiske politikker i 
overensstemmelse med TEUF.
2. Rapporten og eventuelle dertil knyttede 
forslag fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet.
* EUT: Indsæt venligst dato: xxx år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft, når den 
normale økonomiske situation er blevet 
genoprettet, og når det med en effektiv 
regulering af de finansielle markeder er 
sikret, at statsobligationer ikke længere er 
genstand for spekulation.

Or. en


