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Ändringsförslag 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. pt

Motivering

Stabilitetspaktens konsekvenser är tydliga. Det är nödvändigt att

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

– kraftigt förbättra den sociala och ekonomiska sammanhållningen genom mer medel till 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden,

– skapa 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, ordentliga jobb och rimliga löner, socialt välstånd och lika 
möjligheter.
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Ändringsförslag 45
Jürgen Klute

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 46
Sven Giegold

Förslag till förordning
Beaktandeled 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 121.6,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 121.6, 148.3 och 148.4,

Or. en

Ändringsförslag 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det finns ett behov av att bygga vidare 
på det första årtiondets erfarenheter av den 
ekonomiska och monetära unionens 
funktion.

(2) Det finns ett behov av att bygga vidare 
på det första årtiondets erfarenheter av den 
ekonomiska och monetära unionens 
funktion när det gäller makroekonomiska 
obalanser.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förfarandet bör vila på en 
förvarningsmekanism för upptäckt av 
framväxande makroekonomiska obalanser i 
ett tidigt skede. Det bör baseras på en 
indikativ och överblickbar resultattavla i 
kombination med en ekonomisk 
bedömning.

(6) Förfarandet bör vila på en 
förvarningsmekanism för upptäckt av 
framväxande makroekonomiska obalanser i 
ett tidigt skede. Det bör baseras på en 
indikativ och överblickbar resultattavla i 
kombination med en ekonomisk 
bedömning som särskilt ägnas 
konkurrenskraften.

Or. de

Ändringsförslag 49
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Resultattavlan bör bestå av ett 
begränsat antal ekonomiska och finansiella 
indikatorer av vikt för att upptäcka 
makroekonomiska obalanser, med 
tillhörande indikativa tröskelvärden. 
Resultattavlans sammansättning kan 
variera över tid, bland annat på grund av 
växande hot mot den makroekonomiska 
stabiliteten eller förbättrad tillgång till 
relevanta statistiska uppgifter.

(7) Resultattavlan bör bestå av ett 
begränsat antal ekonomiska och finansiella 
indikatorer av vikt för att upptäcka 
konkurrenskraft och makroekonomiska 
obalanser, med tillhörande indikativa 
tröskelvärden. Resultattavlans 
sammansättning kan variera över tid, bland 
annat på grund av växande hot mot den 
makroekonomiska stabiliteten eller 
förbättrad tillgång till relevanta statistiska 
uppgifter.

Or. de
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Ändringsförslag 50
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Baserat på den multilaterala 
övervakningen och 
förvarningsmekanismen bör kommissionen 
identifiera vilka medlemsstater som 
behöver granskas mer ingående. Den 
fördjupade granskningen bör inbegripa en 
ingående analys av orsakerna till 
obalanserna i den granskade 
medlemsstaten. Den bör diskuteras inom 
rådet och Eurogruppen av de 
medlemsstater som har euro som valuta.

(9) Baserat på den multilaterala 
övervakningen och 
förvarningsmekanismen bör kommissionen 
identifiera vilka medlemsstater som 
behöver granskas mer ingående. Den 
fördjupade granskningen bör inbegripa en 
ingående analys av orsakerna till 
obalanserna i den granskade 
medlemsstaten. Den bör bygga på 
detaljerade undersökningar av ett brett 
urval av ekonomiska variabler och bör ta 
hänsyn till nationella särdrag avseende 
arbetsmarknadsparterna och den sociala 
dialogen. Den bör diskuteras inom rådet 
och Eurogruppen av de medlemsstater som 
har euro som valuta.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid bedömning av obalanser ska 
hänsyn tas till hur allvarliga de är, i vilken 
omfattning de kan betraktas som ohållbara 
samt till eventuella negativa ekonomiska 
och finansiella spridningseffekter till andra 
medlemsstater. Den berörda 
medlemsstatens förmåga till ekonomisk 
anpassning och uppnådda resultat 
avseende efterlevnad av tidigare 
rekommendationer som avgetts enligt 
denna förordning och andra 

(11) Vid bedömning av obalanser ska 
hänsyn tas till hur allvarliga de är, i vilken 
omfattning de kan betraktas som ohållbara 
samt till eventuella negativa ekonomiska 
och finansiella spridningseffekter till andra 
medlemsstater. Det är nödvändigt att 
förstå om obalanserna är strukturella 
eller kortsiktiga och om de 
bakomliggande orsakerna är av nationell, 
unionsrelaterad eller extern karaktär. 
Hänsyn bör tas till kopplingar mellan de 
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rekommendationer som avgetts enligt 
artikel 121 i fördraget som en del av den 
multilaterala övervakningen, särskilt de 
allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik, ska 
också beaktas.

olika medlemsstaternas politiska val och 
till spridningseffekter. Den berörda 
medlemsstatens uppnådda resultat 
avseende efterlevnad av tidigare 
rekommendationer som avgetts enligt 
denna förordning och andra 
rekommendationer som avgetts enligt 
artikel 121 i fördraget som en del av den 
multilaterala övervakningen, särskilt de 
allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik och 
konsekvenserna av sådana 
rekommendationer, ska också beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Om makroekonomiska obalanser 
konstateras ska rekommendationer lämnas 
till den berörda medlemsstaten som 
vägledning för lämpliga politiska åtgärder. 
Den berörda medlemsstatens ekonomisk-
politiska reaktion för att korrigera 
obalanser ska vara snabb och alla 
tillgängliga ekonomisk-politiska 
instrument som de offentliga 
myndigheterna förfogar över bör utnyttjas. 
Reaktionen ska anpassas till den berörda 
medlemsstatens specifika miljö och 
omständigheter och täcka den ekonomiska 
politikens huvudområden, inbegripet 
finans- och lönepolitik, 
arbetsmarknadspolitik, varu- och 
tjänstemarknader och reglering av den 
finansiella sektorn.

(12) Om makroekonomiska obalanser 
konstateras ska rekommendationer lämnas 
till den berörda medlemsstaten som 
vägledning för lämpliga politiska åtgärder. 
Den berörda medlemsstatens ekonomisk-
politiska reaktion för att korrigera 
obalanser ska vara snabb och alla 
tillgängliga ekonomisk-politiska 
instrument som de offentliga 
myndigheterna förfogar över bör utnyttjas. 
Reaktionen ska anpassas till den berörda 
medlemsstatens specifika miljö och 
omständigheter och täcka den ekonomiska 
politikens huvudområden, inbegripet 
finanspolitik, arbetsmarknadspolitik, varu-
och tjänstemarknader och reglering av den 
finansiella sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Om makroekonomiska obalanser 
konstateras ska rekommendationer lämnas 
till den berörda medlemsstaten som 
vägledning för lämpliga politiska åtgärder. 
Den berörda medlemsstatens 
ekonomisk-politiska reaktion för att 
korrigera obalanser ska vara snabb och alla 
tillgängliga ekonomisk-politiska 
instrument som de offentliga 
myndigheterna förfogar över bör utnyttjas. 
Reaktionen ska anpassas till den berörda 
medlemsstatens specifika miljö och 
omständigheter och täcka den ekonomiska 
politikens huvudområden, inbegripet 
finans- och lönepolitik, 
arbetsmarknadspolitik, varu- och 
tjänstemarknader och reglering av den 
finansiella sektorn.

(12) Om makroekonomiska obalanser 
konstateras ska rekommendationer lämnas 
till den berörda medlemsstaten som 
vägledning för lämpliga politiska åtgärder. 
Den berörda medlemsstatens 
ekonomisk-politiska reaktion för att 
korrigera obalanser ska vara snabb och alla 
relevanta ekonomisk-politiska instrument 
som de offentliga myndigheterna förfogar 
över bör utnyttjas. Reaktionen bör baseras 
på ingående dialog med 
arbetsmarknadens parter och andra 
nationella intressenter och bör ta full 
hänsyn till de begränsningar som dessa 
aktörers grundläggande rättigheter 
innebär för möjligheten att vidta statliga 
åtgärder. Reaktionen ska anpassas till den 
berörda medlemsstatens specifika miljö 
och omständigheter och täcka den 
ekonomiska politikens huvudområden, 
inbegripet finanspolitik, 
arbetsmarknadspolitik, varu- och 
tjänstemarknader och reglering av den 
finansiella sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 54
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Alla medlemsstater som genomgår 
förfarandet vid alltför stora obalanser ska 
fastställa en plan för korrigerande åtgärder 

(15) Alla medlemsstater som genomgår 
förfarandet vid alltför stora obalanser ska 
fastställa en plan för korrigerande åtgärder 
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som i detalj beskriver den politik som 
planeras för att genomföra rådets 
rekommendationer. Planen för 
korrigerande åtgärder ska innehålla en 
tidsplan för genomförandet av de beskrivna 
åtgärderna. Den ska godkännas av rådet på 
grundval av en rapport från kommissionen.

som i detalj beskriver den politik som 
planeras för att genomföra rådets 
rekommendationer. Planen för 
korrigerande åtgärder ska återspegla 
obalansernas natur, vara begränsad till 
politiska aspekter under legitim statlig 
kontroll samt innehålla en tidsplan för 
genomförandet av de beskrivna åtgärderna. 
Den ska godkännas av rådet på grundval av 
en rapport från kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 55
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget med avseende 
på resultattavlan. Delegerade akter är 
framför allt nödvändiga för att upprätta 
en förteckning över de relevanta 
indikatorer som ska ingå i resultattavlan 
och anpassa sammansättningen av 
indikatorerna, tröskelvärdena och den 
använda metodiken. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen håller adekvata samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå och med arbetsmarknadens 
parter.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Sven Giegold

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Bestämmelserna i denna förordning 
är fullt förenliga med de övergripande 
artiklarna i EUF-fördraget, nämligen 
artiklarna 7–11 och 153.5 samt 
bestämmelserna i protokoll nr 26.

Or. en

Ändringsförslag 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) obalanser: makroekonomisk utveckling 
som inverkar negativt på, eller skulle 
kunna inverka negativt på, ekonomin i en 
medlemsstat eller i den ekonomiska och 
monetära unionen, eller i unionen som 
helhet.

a) obalanser: ihållande avvikande 
utveckling mellan aggregerad efterfrågan 
och aggregerat utbud vilket leder till ett 
systematiskt överskott eller underskott i 
det totala sparandet i en ekonomi, och
som inverkar negativt på, eller skulle 
kunna inverka negativt på, ekonomin i en 
medlemsstat eller i den ekonomiska och 
monetära unionen, eller i unionen som 
helhet.

Or. en

Motivering

För att kunna konstruera en väl fungerande politisk process krävs det en allmän men exakt 
definition som täcker alla tänkbara typer av obalanser. I ändringsförslaget presenteras en 
sådan definition.
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Ändringsförslag 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) obalanser: makroekonomisk utveckling 
som inverkar negativt på, eller skulle 
kunna inverka negativt på, ekonomin i en 
medlemsstat eller i den ekonomiska och 
monetära unionen, eller i unionen som 
helhet.

a) obalanser: makroekonomisk utveckling 
som inverkar negativt på, eller skulle 
kunna inverka negativt på, ekonomin eller 
konkurrenskraften i en medlemsstat eller i 
den ekonomiska och monetära unionen, 
eller i unionen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) obalanser: makroekonomisk utveckling 
som inverkar negativt på, eller skulle 
kunna inverka negativt på, ekonomin i en 
medlemsstat eller i den ekonomiska och 
monetära unionen, eller i unionen som 
helhet.

a) obalanser: ihållande avvikande 
utveckling mellan aggregerad efterfrågan 
och aggregerat utbud vilket leder till ett 
systematiskt överskott eller underskott i 
det totala sparandet i en ekonomi, och
som inverkar negativt på, eller skulle 
kunna inverka negativt på, ekonomin i en 
medlemsstat eller i den ekonomiska och 
monetära unionen, eller i unionen som 
helhet.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) alltför stora obalanser: allvarliga
obalanser, inbegripet obalanser som 
äventyrar den ekonomiska och monetära 
unionens korrekta funktion.

b) alltför stora obalanser: 
makroekonomiska obalanser inom den 
ekonomiska och monetära unionen som 
stör en balanserad och hållbar ekonomisk 
utveckling i en eller flera av den
ekonomiska och monetära unionens 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
medlemsstaterna, upprätta en indikativ 
resultattavla som ett verktyg för att 
underlätta tidig upptäckt och övervakning 
av obalanser.

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
upprätta en indikativ resultattavla som ett 
verktyg för att underlätta tidig upptäckt och 
övervakning av obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 62
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
medlemsstaterna, upprätta en indikativ 
resultattavla som ett verktyg för att 

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
upprätta en indikativ resultattavla som ett 
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underlätta tidig upptäckt och övervakning 
av obalanser.

verktyg för att underlätta tidig upptäckt och 
övervakning av obalanser i enlighet med 
de förfaranden och villkor som anges i 
punkterna 2–4 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samråd med 
medlemsstaterna, upprätta en indikativ 
resultattavla som ett verktyg för att 
underlätta tidig upptäckt och övervakning 
av obalanser.

1. Kommissionen ska, efter omfattande 
samråd med samtliga medlemsstater och 
Europaparlamentet, upprätta en indikativ 
resultattavla som ett verktyg för att 
underlätta tidig upptäckt och övervakning 
av obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 64
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer för medlemsstaterna. 
Kommissionen kan fastslå indikativa nedre 
och övre tröskelvärden för dessa 
indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer för medlemsstaterna, som 
särskilt ska beakta medlemsstaternas 
konkurrenskraft. Kommissionen kan 
fastslå indikativa nedre och övre 
tröskelvärden för dessa indikatorer som ska 
fungera som förvarningsnivåer. 
Tröskelvärdena för medlemsstater som har 
euro som valuta kan skilja sig från 
tröskelvärdena för övriga medlemsstater.
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Or. de

Ändringsförslag 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer för medlemsstaterna. 
Kommissionen kan fastslå indikativa 
nedre och övre tröskelvärden för dessa 
indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska, makrofinansiella och 
sociala indikatorer för medlemsstaterna. 
Dessa kommer att göra det möjligt att 
upptäcka allvarlig bristande 
överensstämmelse mellan aggregerad 
efterfrågan och utbud och mellan inkomst 
och konsumtion i en ekonomi. De sociala 
indikatorerna kommer bl.a. att innehålla 
indikatorer avseende ojämlikhet, låga 
löner, arbetande fattiga, inkomst av arbete 
som andel av BNP samt vinst per enhet.

Or. en

Motivering

Detta bygger vidare på definitionen av obalanser i ändringsförslag 1. Det är mycket viktigt 
att ta med sociala indikatorer, särskilt avseende ojämlikhet, eftersom stora och/eller ökande 
klyftor är roten till överdrivna besparingar i toppen av inkomstskalan och överdriven 
skuldsättning i botten eller i medelinkomstsegmenten.

Ändringsförslag 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer för medlemsstaterna. 
Kommissionen kan fastslå indikativa nedre 
och övre tröskelvärden för dessa 

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer som är lämpliga för att mäta 
ekonomisk balans och konkurrenskraft i 
medlemsstaterna i jämförelse med 
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indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

varandra. Kommissionen kan fastslå 
indikativa nedre och övre tröskelvärden för 
dessa indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

Or. en

Motivering

Att ta med indikatorerna i förordningen skulle påverka den flexibilitet som behövs för detta 
förfarande. Beslutet om vilka indikatorer som ska gälla bör i stället fattas av kommissionen, 
med så mycket bakgrundsinformation som möjligt.

Ändringsförslag 67
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer för medlemsstaterna. 
Kommissionen kan fastslå indikativa nedre 
och övre tröskelvärden för dessa 
indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
indikatorer som är lämpliga för att 
upptäcka risken för potentiella 
makroekonomiska och makrofinansiella 
obalanser på unions- och 
medlemsstatsnivå. Kommissionen kan 
fastslå indikativa nedre och övre 
tröskelvärden för dessa indikatorer som ska 
fungera som förvarningsnivåer. 
Tröskelvärden för externa obalanser 
kommer att belysa symmetriska alltför 
stora underskott och alltför stora 
överskott. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska och makrofinansiella 
indikatorer för medlemsstaterna. 
Kommissionen kan fastslå indikativa nedre 
och övre tröskelvärden för dessa 
indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska, makrofinansiella och 
sociala indikatorer för medlemsstaterna. 
Dessa kommer att göra det möjligt att 
upptäcka allvarlig bristande 
överensstämmelse mellan aggregerad 
efterfrågan och utbud och mellan inkomst 
och konsumtion i en ekonomi samt 
återspegla trender på kort och medellång 
sikt och strukturtrender. Kommissionen 
ska fastslå indikativa och symmetriska
nedre och övre tröskelvärden för dessa 
indikatorer som ska fungera som 
förvarningsnivåer. Tröskelvärdena för 
medlemsstater som har euro som valuta 
kan skilja sig från tröskelvärdena för 
övriga medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De indikatorer som ska ingå i 
resultattavlan samt tröskelvärdena bör 
göra det möjligt att upptäcka interna och 
externa makroekonomiska obalanser.

Or. en

Motivering

Att ta med indikatorerna i förordningen skulle påverka den flexibilitet som behövs för detta 
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förfarande. Beslutet om vilka indikatorer som ska gälla bör i stället fattas av kommissionen, 
med så mycket bakgrundsinformation som möjligt.

Ändringsförslag 70
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i överensstämmelse med artikel -12, 
och i enlighet med villkoren i 
artiklarna -12a och -12b, anta åtgärder 
för att upprätta förteckningen över de 
relevanta indikatorer och tröskelvärden 
som ska ingå i resultattavlan. 
Förteckningen ska omfatta följande 
indikatorer:
– Interna obalanser, inklusive privata och 
offentliga skulder, inkomstklyftor, 
resursproduktivitet, harmoniserat 
konsumentprisindex (HIKP), privat och 
offentlig FoU, utbildning, 
sysselsättningsgrad uttryckt i 
fulltidsekvivalent, territoriell 
sammanhållning, prisutveckling på 
tillgångar med särskild uppmärksamhet 
på fastigheter, och finansmarknader.
– Externa obalanser, inklusive 
bytesbalansen med särskild 
uppmärksamhet på dess 
energikomponent, utländska finansiella 
nettotillgångar som andel av BNP, och 
total högteknologisk export till resten av 
världen som andel av den totala exporten.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska systemrisknämnden ska 
höras om förslag till indikatorer som är 
relevanta för stabiliteten på 
finansmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 72
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Europeiska centralbanken ska höras 
om indikatorer som är relevanta för 
prisutveckling på tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Jürgen Klute

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i överensstämmelse med 
artikel -12a, och i enlighet med villkoren i 
artiklarna -12b och -12c, anta åtgärder 
för att upprätta förteckningen över de 
relevanta indikatorer som ska ingå i 
resultattavlan. Förteckningen ska omfatta 
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följande indikatorer:
a) Interna obalanser, inklusive privata 
och offentliga skulder och deras 
utveckling, interna inkomstklyftor, 
arbetslöshetsnivåer, förekomst av låga 
löner och arbetande fattiga, inkomst av 
arbete som andel av BNP, vinst per enhet, 
prisutveckling på tillgångar med särskild 
uppmärksamhet på fastigheter samt 
finansmarknader.
b) Externa obalanser, inklusive, 
bytesbalansens sammansättning, saldo 
och utveckling, utvecklingen av 
exportmarknadsandelarna på unionens 
och tredjeländers marknader samt 
nettotillgångar gentemot utlandet.
c) Utvecklingen på den inhemska 
marknaden, inklusive ett rullande 
medelvärde för den relativa reala 
tillväxten över en femårsperiod, en 
indikator för tillväxt- och 
sysselsättningsdynamiken, inklusive 
produkters energisammansättning och 
offentliga och privata investeringar i 
forskning och utveckling samt unionens 
och tredjeländers direktinvesteringar 
utomlands.

Or. en

Ändringsförslag 74
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultattavlans lämplighet, 
inbegripet sammansättningen av 
indikatorer, de fastställda tröskelvärdena 
och den använda metodiken, och vid behov 
anpassa den för att bevara eller förbättra 
möjligheterna att upptäcka framväxande 

4. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultattavlans lämplighet, 
inbegripet sammansättningen av 
indikatorer, de fastställda tröskelvärdena 
och den använda metodiken, och genom 
delegerade akter enligt artikel -12 och i 
enlighet med villkoren i artiklarna -12a
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obalanser och övervaka hur de utvecklas. 
Förändringar av den underliggande 
metodiken och resultattavlans 
sammansättning med tillhörande 
tröskelvärden ska offentliggöras.

och -12b vid behov anpassa den för att 
bevara eller förbättra möjligheterna att 
upptäcka framväxande obalanser och 
övervaka hur de utvecklas. Förändringar av 
den underliggande metodiken och 
resultattavlans sammansättning med 
tillhörande tröskelvärden ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 75
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentliggörandet av den uppdaterade 
resultattavlan ska åtföljas av en rapport 
från kommissionen som ska innehålla en 
ekonomisk och finansiell bedömning som 
sätter in indikatorernas förändring över 
tiden i ett vidare sammanhang, vid behov 
underbyggd av andra relevanta ekonomiska 
och finansiella indikatorer för upptäckten 
av obalanser. I rapporten ska också anges 
om överskridande av de nedre eller övre 
tröskelvärdena i en eller flera 
medlemsstater betyder att eventuella 
obalanser håller på att växa fram.

2. Offentliggörandet av den uppdaterade 
resultattavlan ska åtföljas av en rapport 
från kommissionen som ska innehålla en 
ekonomisk och finansiell bedömning av 
konkurrenskraften som sätter in 
indikatorernas förändring över tiden i ett 
vidare sammanhang, vid behov 
underbyggd av andra relevanta ekonomiska 
och finansiella indikatorer för upptäckten 
av obalanser. I rapporten ska också anges 
om överskridande av de nedre eller övre 
tröskelvärdena i en eller flera 
medlemsstater betyder att eventuella 
obalanser håller på att växa fram.

Or. de
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Ändringsförslag 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentliggörandet av den uppdaterade 
resultattavlan ska åtföljas av en rapport 
från kommissionen som ska innehålla en 
ekonomisk och finansiell bedömning som 
sätter in indikatorernas förändring över 
tiden i ett vidare sammanhang, vid behov 
underbyggd av andra relevanta ekonomiska 
och finansiella indikatorer för upptäckten 
av obalanser. I rapporten ska också anges 
om överskridande av de nedre eller övre 
tröskelvärdena i en eller flera 
medlemsstater betyder att eventuella 
obalanser håller på att växa fram.

2. Offentliggörandet av den uppdaterade 
resultattavlan ska åtföljas av en rapport 
från kommissionen som ska innehålla en 
ekonomisk och finansiell bedömning som 
sätter in indikatorernas förändring över 
tiden i ett vidare sammanhang, vid behov 
underbyggd av andra relevanta ekonomiska 
och finansiella indikatorer eller 
strukturindikatorer för upptäckten av 
obalanser. I rapporten ska också anges om 
överskridande av de nedre eller övre 
tröskelvärdena i en eller flera 
medlemsstater betyder att eventuella
obalanser håller på att växa fram.

Or. en

Ändringsförslag 77
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentliggörandet av den uppdaterade 
resultattavlan ska åtföljas av en rapport 
från kommissionen som ska innehålla en 
ekonomisk och finansiell bedömning som 
sätter in indikatorernas förändring över 
tiden i ett vidare sammanhang, vid behov 
underbyggd av andra relevanta 
ekonomiska och finansiella indikatorer 
för upptäckten av obalanser. I rapporten 
ska också anges om överskridande av de 
nedre eller övre tröskelvärdena i en eller 
flera medlemsstater betyder att eventuella 
obalanser håller på att växa fram.

2. Offentliggörandet av den uppdaterade 
resultattavlan ska åtföljas av en rapport 
från kommissionen som ska innehålla en 
sund ekonomisk och finansiell bedömning 
och som sätter in indikatorerna i ett vidare 
sammanhang. Bästa praxis ska beaktas. I 
rapporten ska också anges om 
överskridande av de nedre eller övre 
tröskelvärdena i en eller flera 
medlemsstater betyder att eventuella 
obalanser håller på att växa fram inom den 
berörda medlemsstaten, i en annan 
medlemsstat eller i unionen som helhet.
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All tillgänglig information ska beaktas 
och inga slutsatser ska dras av 
resultattavlan enbart på grundval av 
indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Som en del av den multilaterala 
övervakningen i enlighet med artikel 121.3 
i fördraget ska rådet diskutera och anta 
slutsatser om kommissionens rapport. 
Eurogruppen ska diskutera rapporten i den 
mån den direkt eller indirekt avser 
medlemsstater som har euron som valuta.

4. Som en del av den multilaterala 
övervakningen i enlighet med artikel 121.3 
i fördraget ska rådet diskutera och anta 
slutsatser om kommissionens rapport. 
Europaparlamentets ansvariga utskott 
kan anordna offentliga diskussioner om 
kommissionens rapport. Eurogruppen ska 
diskutera rapporten i den mån den direkt 
eller indirekt avser medlemsstater som har 
euron som valuta.

Or. en

Ändringsförslag 79
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med hänsyn till de diskussioner i rådet 
och Eurogruppen som föreskrivs i 
artikel 4.4 ska kommissionen genomföra 
en fördjupad granskning för varje 
medlemsstat som den bedömer har 
drabbats eller riskerar att drabbas av 
obalanser. Bedömningen ska omfatta en 
utvärdering av huruvida den berörda 

1. Med hänsyn till de diskussioner i rådet 
och Eurogruppen som föreskrivs i 
artikel 4.4 ska kommissionen genomföra 
en fördjupad granskning för varje 
medlemsstat som den bedömer har 
drabbats eller riskerar att drabbas av 
obalanser. Bedömningen ska omfatta en 
utvärdering av huruvida den berörda 
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medlemsstaten är drabbad av obalanser och 
huruvida dessa obalanser utgör alltför stora 
obalanser.

medlemsstaten är drabbad av obalanser och 
huruvida dessa obalanser utgör alltför stora 
obalanser. Den fördjupade granskningen 
bör bygga på detaljerade undersökningar 
av ett brett urval av ekonomiska variabler 
och bör ta hänsyn till nationella särdrag 
avseende arbetsmarknadsparterna och 
den sociala dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i tillämpliga fall, om den medlemsstat 
som granskas har vidtagit lämpliga 
åtgärder som svar på de rekommendationer 
eller uppmaningar som rådet antagit med 
stöd av artiklarna 121 och 126 i fördraget 
och enligt artiklarna 6, 7, 8, och 10 i denna 
förordning,

a) i tillämpliga fall, om den medlemsstat 
som granskas har vidtagit lämpliga 
åtgärder som svar på de rekommendationer 
eller uppmaningar som rådet antagit med 
stöd av artiklarna 121 och 126 i fördraget 
och enligt artiklarna 6, 7, 8, och 10 i denna 
förordning, och ekonomiska, sociala och 
andra viktiga konsekvenser av sådana 
rekommendationer,

Or. en

Ändringsförslag 81
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) de upptäckta obalansernas ursprung, 
inbegripet de täta handelsmässiga och 
finansiella kopplingarna mellan 
medlemsstaterna, spridningseffekterna av 
nationell ekonomisk politik och de 
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asymmetriska effekterna av unionens och 
euroområdets politik, varvid 
kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder 
med beaktande av subsidiaritetsprincipen,

Or. en

Ändringsförslag 82
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under normala förhållanden ska 
resultatet av den fördjupade 
granskningen läggas fram inför 
Europaparlamentet och rådet inom ramen 
för den europeiska terminen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionens rekommendationer 
ska inte inkräkta på områden, såsom 
lönebildningen, vilka explicit är 
undantaget unionens kompetens. 
Nationell praxis och tradition på 
arbetsmarknaden måste ges yttersta vikt 
och vara avgörande när det gäller 
utformningen av samtliga 
rekommendationer som har bäring på 
arbetsmarknadens parters ansvar eller 
särskilda ställning i den sociala dialogen.

Or. sv
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Ändringsförslag 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet kan, på grundval av en 
rekommendation från kommissionen, anta 
rekommendationer i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget, förklara att det 
föreligger en alltför stor obalans och 
rekommendera den berörda medlemsstaten 
att vidta korrigerande åtgärder. 
Rekommendationerna ska ange typen av 
obalanser och i detalj beskriva de 
korrigerande åtgärder som bör vidtas samt 
tidsfristen inom vilken den berörda 
medlemsstaten måste vidta de korrigerande 
åtgärderna. Rådet kan i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget offentliggöra sina 
rekommendationer.

2. Rådet kan, på grundval av en 
rekommendation från kommissionen efter 
att ha hört Europaparlamentet och de 
europeiska arbetsmarknadsparterna, anta 
rekommendationer i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget, förklara att det 
föreligger en alltför stor obalans och 
rekommendera den berörda medlemsstaten 
att vidta korrigerande åtgärder. 
Rekommendationerna ska ange typen av 
obalanser och i detalj beskriva de 
korrigerande åtgärder som bör vidtas samt 
tidsfristen inom vilken den berörda 
medlemsstaten måste vidta de korrigerande 
åtgärderna. Rådet kan i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget offentliggöra sina 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet kan, på grundval av en 
rekommendation från kommissionen, anta 
rekommendationer i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget, förklara att det 
föreligger en alltför stor obalans och 
rekommendera den berörda medlemsstaten 
att vidta korrigerande åtgärder. 
Rekommendationerna ska ange typen av 

2. Rådet kan, på grundval av en 
rekommendation från kommissionen, anta 
rekommendationer i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget, förklara att det 
föreligger en alltför stor obalans och 
rekommendera den berörda medlemsstaten 
att vidta korrigerande åtgärder. 
Rekommendationerna ska ange typen av 
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obalanser och i detalj beskriva de 
korrigerande åtgärder som bör vidtas samt 
tidsfristen inom vilken den berörda 
medlemsstaten måste vidta de korrigerande 
åtgärderna. Rådet kan i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget offentliggöra sina 
rekommendationer.

obalanser och beskriva de korrigerande 
åtgärder som bör vidtas samt tidsfristen 
inom vilken den berörda medlemsstaten 
ska vidta de korrigerande åtgärderna. 
Rådet kan i enlighet med artikel 121.4 i 
fördraget offentliggöra sina 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De rekommendationer som avses i 
punkt 2 ska vara förenliga med unionens 
mål enligt artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. 
Rekommendationerna ska ta vederbörlig 
hänsyn till artikel 153 i EUF-fördraget 
samt till rättigheterna i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Rekommendationerna ska 
också strikt respektera varje medlemsstats 
specifika situation, särskilt dess modell 
för relationerna och dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Vederbörlig 
hänsyn ska tas till symmetrin i 
rekommendationerna, det vill säga alltför 
stort sparande ska behandlas lika 
ingående som situationer då ekonomier 
sätter sig i alltför stor skuld.

Or. en

Motivering

Det är otänkbart att den nya processen för alltför stora obalanser skulle stå i strid med 
EU-fördraget. Man måste vara försiktig så att man undviker att processen för alltför stora 
obalanser blir ”okonstitutionell”.
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Ändringsförslag 87
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De rekommendationer som avses i 
punkt 2 ska vara förenliga med unionens 
mål enligt artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. 
Rekommendationerna ska ta vederbörlig 
hänsyn till artikel 153 i EUF-fördraget 
samt till rättigheterna i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Rekommendationerna ska 
också strikt respektera varje medlemsstats 
specifika situation, särskilt dess modell 
för relationerna och dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Vederbörlig 
hänsyn ska tas till symmetrin i 
rekommendationerna, det vill säga alltför 
stort sparande ska behandlas lika 
ingående som situationer då ekonomier 
sätter sig i alltför stor skuld.

Or. en

Ändringsförslag 88
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater för vilka ett 
förfarande vid alltför stora obalanser har 
inletts ska lämna in en plan för 
korrigerande åtgärder till rådet och 
kommissionen inom en tidsfrist som ska 
fastställas i rekommendationerna i enlighet 
med artikel 7. Denna plan för korrigerande 
åtgärder ska beskriva de specifika och 
konkreta politiska åtgärder som den 

1. Alla medlemsstater för vilka ett 
förfarande vid alltför stora obalanser har 
inletts ska lämna in en plan för 
korrigerande åtgärder till rådet och 
kommissionen inom en tidsfrist som ska 
fastställas i rekommendationerna i enlighet 
med artikel 7. Denna plan för korrigerande 
åtgärder ska utnyttja alla relevanta 
politiska instrument under 
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berörda medlemsstaten har genomfört eller 
avser att genomföra samt en tidsplan för 
planens genomförande.

myndigheternas kontroll, och beakta 
medborgarnas, arbetsmarknadsparternas 
och andra nationella intressenters 
grundläggande rättigheter. Planen ska
beskriva de specifika och konkreta 
politiska åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har genomfört eller avser 
att genomföra samt en tidsplan för planens 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter mottagandet av lägesrapporten 
från medlemsstaten ska eurogruppens 
ordförande och ansvarig 
kommissionsledamot avge rapport till 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om rådet kommer fram till att 
medlemsstaten inte har vidtagit de 
rekommenderade korrigerande åtgärderna 
ska rådet, på rekommendation från
kommissionen, anta reviderade 
rekommendationer i enlighet med 
artikel 7, och på rekommendation från 
kommissionen fastställa en ny tidsfrist för 

4. Om kommissionen kommer fram till att 
medlemsstaten inte har vidtagit de 
rekommenderade korrigerande åtgärderna 
ska kommissionen begära en förklaring 
från medlemsstaten och därefter fastställa 
en lämplig tidsplan samt bekräfta, 
revidera eller annullera den godkända 
åtgärdsplanen.
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korrigerande åtgärder efter vilken en ny 
bedömning i enlighet med denna artikel 
ska genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 91
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel -12 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12
Dialog- och övervakningsbesök

1. Kommissionen ska se till att det förs en 
ständig dialog med medlemsstaternas 
myndigheter i enlighet med målen i denna 
förordning. I detta syfte ska 
kommissionen genomföra besök i alla 
medlemsstater för en regelbunden dialog 
och, vid behov, övervakning.
2. När kommissionen organiserar dialog-
och övervakningsbesök, ska den, vid 
behov, översända sina preliminära 
resultat till den berörda medlemsstaten för 
kommentarer.
3. Kommissionen ska i samband med 
dialogbesök granska den aktuella 
ekonomiska situationen i medlemsstaten 
och identifiera risker och eventuella 
svårigheter att uppfylla målen i denna 
förordning.
4. Kommissionen ska i samband med 
övervakningsbesök följa upp processerna 
och kontrollera att åtgärder vidtagits i 
överensstämmelse med rådets och 
kommissionens beslut enligt målen i 
denna förordning. Övervakningsbesök 
ska alltid genomföras när 
rekommendationer har utfärdats. 
Kommissionen får uppmana företrädare 
för Europeiska centralbanken eller andra 
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relevanta institutioner att delta i 
övervakningsbesöken.
5. Kommissionen ska regelbundet 
informera Ekonomiska och finansiella 
kommittén om resultaten av dialog- och 
övervakningsbesöken.
6. Medlemsstaterna ska vidta alla 
åtgärder som krävs för att underlätta 
dialog- och övervakningsbesöken. 
Medlemsstaterna ska på begäran av 
kommissionen och på frivillig grund se till 
att alla relevanta nationella myndigheter 
hjälper till i förberedelsen och 
genomförandet av dialog- och 
övervakningsbesök.

Or. en

Ändringsförslag 92
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel -12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12a
Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.3a och 4 ska ges 
till kommissionen för en period på fyra år 
från …*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om de delegerade befogenheterna 
senast sex månader innan perioden på 
fyra år löper ut. Delegeringen av 
befogenhet ska automatiskt förlängas med 
perioder av samma längd, om den inte 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet i enlighet med artikel -12b.
2. När kommissionen antagit en delegerad 
akt, ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenhet att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i artiklarna -12b och 
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-12c.
__________
* Datum för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel -12b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12b
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.3a och 4 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas.
3. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Beslutet påverkar inte 
sådana delegerade akter som redan trätt i 
kraft. Det skall offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel -12c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12c
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot den delegerade akten inom 
en period på tre månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får fristen förlängas med tre månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar inom den 
period som anges i punkt 1 ska den 
delegerade akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och ska träda i kraft på det datum som 
anges däri.
Den delegerade akten kan offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan denna period löper 
ut, förutsatt att både Europaparlamentet 
och rådet har underrättat kommissionen 
om att de inte har för avsikt att göra 
invändningar.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten inom 
den period som avses i punkt 1 ska den 
inte träda i kraft. I enlighet med 
artikel 296 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska den institution 
som invänt mot en delegerad akt, ange 
skälen därtill.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel -12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12d
Översyn

1. Senast ...* och därefter vart tredje år 
ska kommissionen offentliggöra en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten ska innehålla en 
utvärdering av bland annat
a) huruvida resultattavlans indikatorer 
och tröskelvärden har kunnat uppdaga 
framväxande obalanser och övervaka hur 
de utvecklas,
b) framstegen när det gäller en effektiv 
samordning av den ekonomiska politiken i 
enlighet med EUF-fördraget.
2. Rapporten och eventuella åtföljande 
förslag ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.
____________
* EUT, för in datum: ... år efter den dag 
då denna förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 96
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel -12 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12
Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
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som avses i artiklarna 3.2a och 4 ska ges 
till kommissionen för en period på fyra år 
från …*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om de delegerade befogenheterna 
senast sex månader innan perioden på 
fyra år löper ut. Delegeringen av 
befogenhet ska automatiskt förlängas med 
perioder av samma längd, om den inte 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet i enlighet med artikel -12a.
2. När kommissionen antagit en delegerad 
akt, ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenhet att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i artiklarna -12a och 
-12b.
_________
* Datum för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 97
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel -12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12a
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.2a och 4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
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och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas.
3. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Beslutet påverkar inte 
sådana delegerade akter som redan trätt i 
kraft. Det skall offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 98
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel -12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12b
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot den delegerade akten inom 
en period på tre månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får fristen förlängas med tre månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar inom den 
period som anges i punkt 1 ska den 
delegerade akten offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och ska träda i kraft på det datum som 
anges däri.
Den delegerade akten kan offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan denna period löper 
ut, förutsatt att både Europaparlamentet 
och rådet har underrättat kommissionen 
om att de inte har för avsikt att göra 
invändningar.
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3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten inom 
den period som avses i punkt 1 ska den 
inte träda i kraft. I enlighet med 
artikel 296 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
den institution som invänt mot en 
delegerad akt, ange skälen därtill.

Or. en

Ändringsförslag 99
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel -12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12c
Översyn

1. Senast ...* och därefter vart tredje år 
ska kommissionen offentliggöra en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten ska innehålla en 
utvärdering av bland annat
a) huruvida resultattavlans indikatorer 
och tröskelvärden har kunnat uppdaga 
framväxande obalanser och övervaka hur 
de utvecklas,
b) framstegen när det gäller en effektiv 
samordning av den ekonomiska politiken i 
enlighet med EUF-fördraget.
2. Rapporten och eventuella åtföljande 
förslag ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.
___________
* EUT, för in datum: ... år efter den dag 
då denna förordning träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – 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


