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Ændringsforslag 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning – ændringsretsakt
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Følgerne af de såkaldte “budgetkonsoliderings”-foranstaltninger er indlysende. De bør 
omfatte: ophævelse af den økonomiske styring, Europluspagten og budgetpagten - ophævelse 
og erstatning af stabilitetspagten med en reel pagt for beskæftigelse og socialt fremskridt –
fremme af beskæftigelse, social og økonomisk vækst med flere struktur- og kohæsionsfonde –
oprettelse af en solidaritetsfond til støtte for trængende lande, for så vidt angår 
produktionsniveauet, vigtige offentlige tjenester, jobskabelse med rettigheder.

Ændringsforslag 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til EUF-traktaten skal 
medlemsstaterne betragte deres 
økonomiske politik som et spørgsmål af 
fælles interesse, deres budgetpolitik skal 
styres af behovet for sunde offentlige 
finanser, og deres økonomiske politik må 
ikke udgøre en risiko for Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde.

(1) I henhold til EUF-traktaten skal 
medlemsstaterne betragte deres 
økonomiske politik som et spørgsmål af 
fælles interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 18
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) I henhold til artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
tager Unionen hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
kræver, at Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tager hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Or. en
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Ændringsforslag 20
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ændringerne af stabilitets- og 
vækstpagten forbedrer både 
retningslinjerne for og, for de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
tilskyndelserne til at udforme og 
gennemføre en forsigtig budgetpolitik og 
samtidig undgå uforholdsmæssigt store 
underskud. Bestemmelserne har dannet 
nogle mere robuste rammer på EU-plan for 
overvågningen af de nationale økonomiske 
politikker.

(3) Ændringerne af stabilitets- og 
vækstpagten forbedrer både 
retningslinjerne for og, for de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
tilskyndelserne til at udforme og 
gennemføre en forsigtig budgetpolitik og 
samtidig undgå uforholdsmæssigt store 
underskud. Bestemmelserne har dannet 
nogle mere robuste rammer på EU-plan for 
overvågningen af de nationale økonomiske 
politikker. De bør suppleres med en øget 
overvågning af de sociale politikker i 
tilknytning til jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ændringerne af stabilitets- og 
vækstpagten forbedrer både 
retningslinjerne for og, for de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
tilskyndelserne til at udforme og 
gennemføre en forsigtig budgetpolitik og 
samtidig undgå uforholdsmæssigt store 
underskud. Bestemmelserne har dannet 
nogle mere robuste rammer på EU-plan 
for overvågningen af de nationale 
økonomiske politikker.

(3) Ændringerne af stabilitets- og 
vækstpagten forbedrer både 
retningslinjerne for og, for de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
tilskyndelserne til at udforme og 
gennemføre en forsigtig budgetpolitik og 
samtidig undgå uforholdsmæssigt store 
underskud.

Or. en
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Ændringsforslag 22
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Det Europæiske Råd vedtog på sit 
møde den 17. juni 2010 en ny strategi for 
beskæftigelse og vækst, Europa 2020-
strategien, der skal sætte EU i stand til at 
gå styrket ud af krisen og omstille sin 
økonomi til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst ledsaget af høj 
beskæftigelse, produktivitet og social 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 23
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Der bør lægges passende vægt på 
Europa 2020-strategien for beskæftigelse 
og vækst og på den måde, hvorpå 
medlemsstaterne gennemfører den via 
deres nationale reformprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Unionen har forpligtet sig til en 
vækst- og beskæftigelsesstrategi ”Europa 
2020”, der indeholder målsætninger 
inden for beskæftigelse, fattigdom, 
uddannelse, innovation og miljø.

Or. en

Ændringsforslag 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker.

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kunne drage fordel af 
fastsættelsen af vejledende principper og 
budgetmål.

Or. en

Ændringsforslag 26
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 

(5) Stærke og bæredygtige offentlige 
finanser sikres bedst på 
planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør 
afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
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synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker.

principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker.

(5) Bæredygtige offentlige finanser sikres 
bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige 
fejl bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 28
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker.

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres budget-
og vækstpolitikker.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, skulle sikre en 
bedre synkronisering af hovedetaperne i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter 
og dermed bidrage til effektiviseringen af 
Det Europæiske Semester for samordning 
af budgetpolitikker. En fælles 
budgetkøreplan kan forventes at resultere 
i større synergieffekter ved at lette 
samordningen af politikker blandt de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og sikre, at der tages passende 
hensyn til Rådets og Kommissionens 
henstillinger i de nationale procedurer for 
budgetvedtagelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, skulle sikre en 
bedre synkronisering af hovedetaperne i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter og 
dermed bidrage til effektiviseringen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan 
kan forventes at resultere i større 

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, skulle sikre en 
bedre synkronisering af hovedetaperne i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter og 
dermed bidrage til effektiviseringen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan 
kan forventes: a) at resultere i større 
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synergieffekter ved at lette samordningen 
af politikker blandt de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, og sikre, at der 
tages passende hensyn til Rådets og 
Kommissionens henstillinger i de nationale 
procedurer for budgetvedtagelse.

synergieffekter ved at lette samordningen 
af politikker blandt de medlemsstater, der 
har euroen som valuta; b) at garantere, at 
budgetpolitikkerne tilpasses Europa 2020-
strategien og c) at sikre, at der tages 
passende hensyn til Rådets og 
Kommissionens henstillinger i de nationale 
procedurer for budgetvedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 31
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, skulle sikre en 
bedre synkronisering af hovedetaperne i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter og 
dermed bidrage til effektiviseringen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan 
kan forventes at resultere i større 
synergieffekter ved at lette samordningen 
af politikker blandt de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, og sikre, at der 
tages passende hensyn til Rådets og 
Kommissionens henstillinger i de nationale 
procedurer for budgetvedtagelse.

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, kan sikre en bedre 
synkronisering af de grundlæggende data i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter og 
dermed bidrage til effektiviseringen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
budgetpolitikker og til fremme af 
økonomisk vækst og beskæftigelse. En 
fælles budgetkøreplan kan forventes at 
resultere i større synergieffekter ved at lette 
samordningen af politikker blandt de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
og sikre, at der tages passende hensyn til 
Rådets og Kommissionens henstillinger i 
de nationale procedurer for 
budgetvedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budgetregler til national lovgivning. 
Denne omsætning bør ske på effektiv vis 
ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis 
forfatningsmæssig karakter for at påvise, 
at de nationale myndigheder føler et 
stærkt engagement i forhold til stabilitets-
og vækstpagten.

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 33
Roger Helmer

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budgetregler til national lovgivning. Denne 
omsætning bør ske på effektiv vis ved 
hjælp af bindende regler af fortrinsvis 

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budgetregler til national lovgivning. Den 
pågældende omsætning bør ske ved hjælp 
af bindende nationale forfatningsmæssige 
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forfatningsmæssig karakter for at påvise, 
at de nationale myndigheder føler et stærkt 
engagement i forhold til stabilitets- og 
vækstpagten.

regler for at påvise, at de nationale 
myndigheder føler et stærkt engagement i 
forhold til stabilitets- og vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 34
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budgetregler til national lovgivning. Denne 
omsætning bør ske på effektiv vis ved 
hjælp af bindende regler af fortrinsvis 
forfatningsmæssig karakter for at påvise, at 
de nationale myndigheder føler et stærkt 
engagement i forhold til stabilitets- og 
vækstpagten.

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger og 
de målsætninger for beskæftigelse og en 
bæredygtig udvikling, der fastsættes på 
EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budgetregler til national lovgivning. Denne 
omsætning bør ske på effektiv vis ved 
hjælp af bindende regler af fortrinsvis 
forfatningsmæssig karakter for at påvise, at 
de nationale myndigheder føler et stærkt 
engagement i forhold til stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 35
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordrejede og urealistiske 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser kan være til stor skade for 
effektiviteten i budgetplanlægningen og 
dermed gøre det vanskeligt at overholde 
budgetdisciplinen. Uafhængige organer 
kan levere objektive og realistiske 
makroøkonomiske prognoser.

(8) Fordrejede og urealistiske 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser er til stor skade for effektiviteten 
i budgetplanlægningen og gør det dermed 
vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. 
Uafhængige organer kan levere objektive 
og realistiske makroøkonomiske 
prognoser.

Or. en

Ændringsforslag 36
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordrejede og urealistiske 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser kan være til stor skade for 
effektiviteten i budgetplanlægningen og 
dermed gøre det vanskeligt at overholde 
budgetdisciplinen. Uafhængige organer 
kan levere objektive og realistiske 
makroøkonomiske prognoser.

(8) Fordrejede og urealistiske 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser kan være til stor skade for 
effektiviteten i budgetplanlægningen og 
dermed gøre det vanskeligt at overholde 
budgetdisciplinen. Uafhængige organer 
kunne levere objektive og mere realistiske 
makroøkonomiske prognoser.

Or. en

Ændringsforslag 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Som statsgældskrisen og især behovet 
for at indføre fælles finansielle 
bremseklodser har vist, har 

udgår
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budgetpolitikken i hver af de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, stadig større konsekvenser for de 
øvrige medlemsstater i euroområdet. Hver 
af de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, bør konsultere Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater, der har euroen 
som valuta, før de vedtager større 
finanspolitiske reformplaner med 
potentielle følgevirkninger for andre 
medlemsstater, således at der bliver 
mulighed for at vurdere de mulige 
konsekvenser for euroområdet som 
helhed. De bør betragte deres 
budgetplaner som et spørgsmål af fælles 
interesse og forelægge dem for 
Kommissionen i overvågningsøjemed, før 
planerne bliver bidende. Kommissionen 
bør være i stand til om nødvendigt at 
vedtage en udtalelse om udkastet til 
budgetplan, som medlemsstaten og især 
budgetmyndighederne bør opfordres til at 
tage hensyn til i forbindelse med 
vedtagelsen af budgetloven. En sådan 
udtalelse bør sikre, at der tages passende 
højde for Unionens politiske 
retningslinjer på budgetområdet i 
forbindelse med udformningen af de 
nationale budgetter. Denne udtalelse bør 
især inkludere en vurdering af, om 
budgetplanerne i tilstrækkeligt omfang 
tager hensyn til de henstillinger, der er 
blevet afgivet inden for rammerne af Det 
Europæiske Semester på budgetområdet. 
Kommissionen bør være rede til at 
præsentere denne udtalelse for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, 
hvis denne anmoder herom. Det omfang, i 
hvilket der er blevet taget hensyn til denne 
udtalelse, bør tages med i den vurdering, 
der, hvis betingelserne er til stede, fører til 
en afgørelse om at indlede en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, som led i hvilken den 
manglende efterlevelse af de tidlige 
retningslinjer fra Kommissionen bør 
betragtes som en skærpende 
omstændighed. Med udgangspunkt i en 
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samlet vurdering af planerne fra 
Kommissionens side bør Eurogruppen 
desuden drøfte budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Som statsgældskrisen og især behovet 
for at indføre fælles finansielle 
bremseklodser har vist, har 
budgetpolitikken i hver af de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
stadig større konsekvenser for de øvrige 
medlemsstater i euroområdet. Hver af de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
bør konsultere Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
før de vedtager større finanspolitiske 
reformplaner med potentielle 
følgevirkninger for andre medlemsstater, 
således at der bliver mulighed for at 
vurdere de mulige konsekvenser for 
euroområdet som helhed. De bør betragte 
deres budgetplaner som et spørgsmål af 
fælles interesse og forelægge dem for 
Kommissionen i overvågningsøjemed, før 
planerne bliver bidende. Kommissionen 
bør være i stand til om nødvendigt at 
vedtage en udtalelse om udkastet til 
budgetplan, som medlemsstaten og især 
budgetmyndighederne bør opfordres til at 
tage hensyn til i forbindelse med 
vedtagelsen af budgetloven. En sådan 
udtalelse bør sikre, at der tages passende 
højde for Unionens politiske retningslinjer 
på budgetområdet i forbindelse med 
udformningen af de nationale budgetter. 
Denne udtalelse bør især inkludere en 

(10) Som statsgældskrisen og især behovet 
for at indføre fælles finansielle 
bremseklodser har vist, har 
budgetpolitikken og den
makroøkonomiske politik i hver af de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
stadig større konsekvenser for de øvrige 
medlemsstater i euroområdet. Hver af de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
bør konsultere Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
før de vedtager større finanspolitiske 
reformplaner med potentielle 
følgevirkninger for andre medlemsstater, 
således at der bliver mulighed for at 
vurdere de mulige konsekvenser for 
euroområdet som helhed, herunder de 
sociale og miljømæssige konsekvenser. De 
bør betragte deres budgetplaner som et 
spørgsmål af fælles interesse og forelægge 
dem for Kommissionen i 
overvågningsøjemed, før planerne bliver 
bidende. Kommissionen bør være i stand til 
om nødvendigt at vedtage en udtalelse om 
udkastet til budgetplan, som medlemsstaten 
og især budgetmyndighederne bør 
opfordres til at tage hensyn til i forbindelse 
med vedtagelsen af budgetloven. En sådan 
udtalelse bør sikre, at der tages passende 
højde for Unionens politiske retningslinjer, 
der er blevet afgivet inden for rammerne 
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vurdering af, om budgetplanerne i 
tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de 
henstillinger, der er blevet afgivet inden for 
rammerne af Det Europæiske Semester på 
budgetområdet. Kommissionen bør være 
rede til at præsentere denne udtalelse for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
denne anmoder herom. Det omfang, i 
hvilket der er blevet taget hensyn til denne 
udtalelse, bør tages med i den vurdering, 
der, hvis betingelserne er til stede, fører til 
en afgørelse om at indlede en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, som led i hvilken den 
manglende efterlevelse af de tidlige 
retningslinjer fra Kommissionen bør 
betragtes som en skærpende 
omstændighed. Med udgangspunkt i en 
samlet vurdering af planerne fra 
Kommissionens side bør Eurogruppen 
desuden drøfte budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet.

af Det Europæiske Semester i forbindelse 
med udformningen af de nationale 
budgetter. Denne udtalelse bør især 
inkludere en vurdering af, om 
budgetplanerne i tilstrækkeligt omfang 
tager hensyn til de henstillinger, der er 
blevet afgivet inden for rammerne af Det 
Europæiske Semester på budgetområdet. 
Kommissionen bør være rede til at 
præsentere denne udtalelse for parlamentet 
i den berørte medlemsstat, hvis denne 
anmoder herom. Det omfang, i hvilket der 
er blevet taget hensyn til denne udtalelse, 
bør tages med i den vurdering, der, hvis 
betingelserne er til stede, fører til en 
afgørelse om at indlede en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, som led i hvilken den 
manglende efterlevelse af de tidlige 
retningslinjer fra Kommissionen bør 
betragtes som en skærpende 
omstændighed. Med udgangspunkt i en 
samlet vurdering af planerne fra 
Kommissionens side bør Eurogruppen 
desuden drøfte budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 39
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Som statsgældskrisen og især behovet 
for at indføre fælles finansielle 
bremseklodser har vist, har 
budgetpolitikken i hver af de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
stadig større konsekvenser for de øvrige 
medlemsstater i euroområdet. Hver af de 

(10) Som statsgældskrisen og især behovet 
for at indføre fælles finansielle 
bremseklodser har vist, har 
budgetpolitikken i hver af de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
stadig større konsekvenser for de øvrige 
medlemsstater i euroområdet. Hver af de 
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medlemsstater, der har euroen som valuta, 
bør konsultere Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
før de vedtager større finanspolitiske 
reformplaner med potentielle 
følgevirkninger for andre medlemsstater, 
således at der bliver mulighed for at 
vurdere de mulige konsekvenser for 
euroområdet som helhed. De bør betragte 
deres budgetplaner som et spørgsmål af 
fælles interesse og forelægge dem for 
Kommissionen i overvågningsøjemed, før 
planerne bliver bidende. Kommissionen 
bør være i stand til om nødvendigt at 
vedtage en udtalelse om udkastet til 
budgetplan, som medlemsstaten og især 
budgetmyndighederne bør opfordres til at 
tage hensyn til i forbindelse med 
vedtagelsen af budgetloven. En sådan 
udtalelse bør sikre, at der tages passende 
højde for Unionens politiske retningslinjer 
på budgetområdet i forbindelse med 
udformningen af de nationale budgetter. 
Denne udtalelse bør især inkludere en 
vurdering af, om budgetplanerne i 
tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de 
henstillinger, der er blevet afgivet inden for 
rammerne af Det Europæiske Semester på 
budgetområdet. Kommissionen bør være 
rede til at præsentere denne udtalelse for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
denne anmoder herom. Det omfang, i 
hvilket der er blevet taget hensyn til denne 
udtalelse, bør tages med i den vurdering, 
der, hvis betingelserne er til stede, fører til 
en afgørelse om at indlede en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, som led i hvilken den 
manglende efterlevelse af de tidlige 
retningslinjer fra Kommissionen bør 
betragtes som en skærpende 
omstændighed. Med udgangspunkt i en 
samlet vurdering af planerne fra 
Kommissionens side bør Eurogruppen 
desuden drøfte budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet.

medlemsstater, der har euroen som valuta, 
bør konsultere Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
før de vedtager større finanspolitiske 
reformplaner med potentielle 
følgevirkninger for andre medlemsstater, 
således at der bliver mulighed for at 
vurdere de mulige konsekvenser for 
euroområdet som helhed. De bør betragte 
deres budgetplaner som et spørgsmål af 
fælles interesse og forelægge dem for 
Kommissionen i overvågningsøjemed, før 
planerne bliver bindende. Kommissionen 
bør være i stand til om nødvendigt at 
vedtage en udtalelse om udkastet til 
budgetplan, som medlemsstaten og især 
budgetmyndighederne bør opfordres til at 
tage hensyn til i forbindelse med 
vedtagelsen af budgetloven. En sådan 
udtalelse bør sikre, at der tages passende 
højde for Unionens politiske retningslinjer 
i forbindelse med udformningen af de 
nationale budgetter. Denne udtalelse bør 
især inkludere en vurdering af, om 
budgetplanerne i tilstrækkeligt omfang 
tager hensyn til EU 2020-strategiens 
vækst- og beskæftigelsesmål såvel som de 
sociale mål samt de henstillinger, der er 
blevet afgivet inden for rammerne af Det 
Europæiske Semester på budgetområdet. 
Kommissionen bør være rede til at 
præsentere denne udtalelse for parlamentet 
i den berørte medlemsstat, hvis denne 
anmoder herom. Det omfang, i hvilket der 
er blevet taget hensyn til denne udtalelse, 
bør tages med i den vurdering, der, hvis 
betingelserne er til stede, fører til en 
afgørelse om at indlede en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, som led i hvilken den 
manglende efterlevelse af de tidlige 
retningslinjer fra Kommissionen bør 
betragtes som en skærpende 
omstændighed. Med udgangspunkt i en 
samlet vurdering af planerne fra 
Kommissionens side bør Eurogruppen 
desuden drøfte budgetsituationen og 
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udsigterne for euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og over for hvilke der er indledt en 
procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
overvåges nøjere for at sikre en 
fuldstændig og rettidig korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. En 
skærpet overvågning bør sikre, at der på 
et tidligt tidspunkt rettes op på eventuelle 
afvigelser fra Rådets henstillinger med 
henblik på korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. Denne 
overvågning bør udgøre et supplement til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1467/97. De nærmere regler for denne 
skærpede overvågning bør gradueres alt 
efter stadiet i den procedure, der er indledt 
over for medlemsstaten, jf. EUF-traktatens 
artikel 126.

(11) Medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og over for hvilke der er indledt en 
procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
holdes under nøjere observation. De 
nærmere regler for denne skærpede 
overvågning bør gradueres alt efter stadiet i 
den procedure, der er indledt over for 
medlemsstaten, jf. EUF-traktatens artikel 
126.

Or. en

Ændringsforslag 41
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og over for hvilke der er indledt en 

(11) Medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og over for hvilke der er indledt en 
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procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
overvåges nøjere for at sikre en 
fuldstændig og rettidig korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. En 
skærpet overvågning bør sikre, at der på et 
tidligt tidspunkt rettes op på eventuelle 
afvigelser fra Rådets henstillinger med 
henblik på korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. Denne 
overvågning bør udgøre et supplement til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1467/97. De nærmere regler for denne 
skærpede overvågning bør gradueres alt 
efter stadiet i den procedure, der er indledt 
over for medlemsstaten, jf. EUF-traktatens 
artikel 126.

procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
overvåges nøjere for at sikre en 
fuldstændig og rettidig korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. En 
skærpet overvågning bør sikre, at der på et 
tidligt tidspunkt rettes op på eventuelle 
afvigelser fra Rådets henstillinger med 
henblik på korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud, 
hvorved en bæredygtig vækst fremmes. 
Denne overvågning bør udgøre et 
supplement til bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 1467/97. De nærmere regler for 
denne skærpede overvågning bør gradueres 
alt efter stadiet i den procedure, der er 
indledt over for medlemsstaten, jf. EUF-
traktatens artikel 126.

Or. en

Ændringsforslag 42
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den skærpede overvågning af
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
gøre det muligt at afsløre, om der er risiko 
for, at en medlemsstat ikke vil kunne 
overholde fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Optræder der en sådan risiko, bør 
Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 

(12) En nøjagtig og streng genbehandling 
i forbindelse med medlemsstater, over for 
hvilke der er indledt en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, bør gøre det muligt at afsløre,
om der er risiko for, at en medlemsstat ikke 
vil kunne overholde fristen for 
korrektionen af det uforholdsmæssigt store 
underskud. Optræder der en sådan risiko, 
bør Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
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det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering af, 
om der tages virkningsfulde skridt til 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, bør 
Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej.

det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering af, 
om der tages virkningsfulde skridt til 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, bør 
Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej, og til, i 
hvilken udstrækning dette har betydning 
for beskæftigelsesmålene. Der bør 
overvejes strenge sanktioner i tilfælde af, 
at henstillingen ikke efterleves. Hver 
enkelt medlemsstat bør dog bevare sin 
budgetmæssige suverænitet. Rådet og 
Kommissionen bør i alle de 
budgetvurderinger, der foretages inden 
for rammerne af proceduren i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store underskud, 
tage behørigt hensyn til gennemførelsen 
af sociale sikringsordninger, som bidrager 
til opnåelse af Unionens mål om 
bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den skærpede overvågning af 
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
gøre det muligt at afsløre, om der er risiko 
for, at en medlemsstat ikke vil kunne 
overholde fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 

(12) Den skærpede observation af 
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
gøre det muligt at afsløre, om der er risiko 
for, at en medlemsstat ikke vil kunne 
overholde fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
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Optræder der en sådan risiko, bør 
Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering 
af, om der tages virkningsfulde skridt til 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, 
bør Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej.

Optræder der en sådan risiko, bør 
Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist.

Or. en

Ændringsforslag 44
Roger Helmer

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den skærpede overvågning af 
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
gøre det muligt at afsløre, om der er risiko 
for, at en medlemsstat ikke vil kunne 
overholde fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Optræder der en sådan risiko, bør 
Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 

(12) Den skærpede overvågning af 
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
gøre det muligt at afsløre, om der er risiko 
for, at en medlemsstat ikke vil kunne 
overholde fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Optræder der en sådan risiko, bør 
Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
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parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering af, 
om der tages virkningsfulde skridt til 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, bør 
Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej.

parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering af, 
om der tages virkningsfulde skridt til 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, bør 
Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej. Hver 
enkelt medlemsstat bør dog bevare sin 
budgetmæssige suverænitet i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at forbedre dialogen mellem EU-
institutionerne, særlig Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at øge 
gennemsigtigheden og ansvarligheden kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
tilbyde den medlemsstat, der er berørt af en 
henstilling, at deltage i en udveksling af 
synspunkter —

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 46
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at forbedre dialogen mellem EU-
institutionerne, særlig Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at øge 
gennemsigtigheden og ansvarligheden kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
tilbyde den medlemsstat, der er berørt af en 
henstilling, at deltage i en udveksling af 
synspunkter —

(13) For at forbedre dialogen mellem EU-
institutionerne, særlig Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at øge 
gennemsigtigheden og ansvarligheden kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
tilbyde den medlemsstat, der er berørt af en 
henstilling, såvel som arbejdsmarkedets 
parter i denne medlemsstat, at deltage i en 
udveksling af synspunkter –

Or. en

Ændringsforslag 47
Roger Helmer

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at forbedre dialogen mellem EU-
institutionerne, særlig Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at øge 
gennemsigtigheden og ansvarligheden kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
tilbyde den medlemsstat, der er berørt af en
henstilling, at deltage i en udveksling af 
synspunkter —

(13) For at forbedre dialogen mellem EU-
institutionerne, særlig Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at sikre en 
hensigtsmæssig demokratisk kontrol og 
øge gennemsigtigheden og ansvarligheden 
kan Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg tilbyde den medlemsstat, der er 
berørt af en henstilling, at deltage i en 
udveksling af synspunkter —

Or. en

Ændringsforslag 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at supplere systemet med multilateral 
overvågning af budgetpolitikker, der blev 
indført ved forordning (EF) nr. 1466/97, 
med nye overvågningskrav for at sikre, at 
der tages passende hensyn til Unionens 
politiske henstillinger på budgetområdet i 
forbindelse med udformningen af de 
nationale budgetter

b) at supplere systemet med multilateral 
observation af budgetpolitikker, der blev 
indført ved forordning (EF) nr. 1466/97, 
med nye overvågningskrav for at sikre, at 
der tages passende hensyn til Unionens 
politiske henstillinger på budgetområdet i 
forbindelse med udformningen af de 
nationale budgetter

Or. en

Ændringsforslag 49
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvidede bestemmelser vedrørende 
nationale budgetregler og økonomisk 
politisk samordning.

Or. en

Ændringsforslag 50
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Anvendelsen af denne forordning 
respekterer fuldt ud artikel 15, stk. 3, og 
artikel 152 i TEUF-traktaten, og de 
afgørelser, der træffes i henhold til denne 
forordning, respekterer 
subsidiaritetsprincippet og princippet om 
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den sociale dialog og medlemsstaternes og 
arbejdsmarkedsmarkedsparternes 
ansvarsområder i forbindelse med 
løndannelse og pensionsordninger. 
Anvendelsen af denne forordning er i 
overensstemmelse med artikel 28 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og berører 
ikke retten til at forhandle, indgå eller 
gennemføre kollektive aftaler såvel som 
retten til kollektive aktioner under behørig 
overholdelse af de nationale procedurer 
for overenskomstforhandlinger eller 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 51
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles budgetbestemmelser Fælles budgetbestemmelser og 
informationskrav ved medlemsstaternes 
udstedelse af offentlige gældsbeviser

Or. en

Ændringsforslag 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. april hvert år offentliggør
medlemsstaterne sammen med deres 
stabilitetsprogrammer deres mellemfristede 
budgetplaner i overensstemmelse med 
deres mellemfristede budgetmæssige 

1. Senest den 15. april hvert år fastlægger
medlemsstaterne sammen med deres 
stabilitetsprogrammer deres mellemfristede 
budgetplaner i overensstemmelse med 
deres mellemfristede budgetmæssige 
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ramme baseret på en uafhængig 
makroøkonomisk prognose.

ramme baseret på en uafhængig 
makroøkonomisk prognose.

Or. en

Ændringsforslag 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udkastene til budgetlove for den 
offentlige sektor offentliggøres senest den 
15. oktober hvert år sammen med de 
uafhængige makroøkonomiske prognoser, 
de bygger på.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Budgetlovene for den offentlige sektor 
vedtages og offentliggøres senest den
31. december hvert år.

3. Budgetlovene for den offentlige sektor 
vedtages senest i december.

Or. en

Ændringsforslag 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører numeriske 
finanspolitiske regler vedrørende 
budgetsaldoen, der i deres nationale 
budgetprocedurer indarbejder deres 
mellemfristede budgetmålsætning som 
defineret i artikel 2a i forordning (EF) nr. 
1466/97. Disse regler dækker den 
offentlige sektor som helhed og er af 
bindende, fortrinsvis forfatningsmæssig, 
karakter.

1. Medlemsstaterne indfører numeriske 
finanspolitiske regler vedrørende 
budgetsaldoen, der i deres nationale 
budgetprocedurer tager hensyn til deres 
mellemfristede budgetmålsætning som 
defineret i artikel 2a i forordning (EF) nr. 
1466/97.

Or. en

Ændringsforslag 56
Roger Helmer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører numeriske 
finanspolitiske regler vedrørende 
budgetsaldoen, der i deres nationale 
budgetprocedurer indarbejder deres 
mellemfristede budgetmålsætning som 
defineret i artikel 2a i forordning (EF) nr. 
1466/97. Disse regler dækker den 
offentlige sektor som helhed og er af 
bindende, fortrinsvis forfatningsmæssig, 
karakter.

1. Medlemsstaterne indfører numeriske 
finanspolitiske regler vedrørende 
budgetsaldoen, der i deres nationale 
budgetprocedurer indarbejder deres 
mellemfristede budgetmålsætning som 
defineret i artikel 2a i forordning (EF) nr. 
1466/97. Disse nationale 
forfatningsmæssige regler dækker den 
offentlige sektor som helhed. 

Or. en

Ændringsforslag 57
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Ud over forordning (EF) nr. 1466/97 
sikrer medlemsstaterne, at der i den 
offentlige sektors budgetstillinger er 
balance eller overskud. 

Or. en

Ændringsforslag 58
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Den offentlige sektors budgetstilling 
skal betragtes som værende i balance, hvis 
den offentlige sektors årlige strukturelle 
balance ligger på dens landespecifikke 
mål på mellemlang sigt som fastlagt i den 
ændrede stabilitets- og vækstpagt med en 
undergrænse for det strukturelle 
underskud på 0,5 % af 
bruttonationalproduktet i markedspriser. 
Medlemsstaterne sørger for en hurtig 
konvergens hen imod deres respektive mål 
på mellemlang sigt. Medlemsstaterne kan 
midlertidigt afvige fra deres mål på 
mellemlang sigt eller fra den vej, der 
følges i tilpasningen hen imod det, men 
kun under særlige omstændigheder som 
fastlagt i stabilitets- og vækstpagten.
I de tilfælde, hvor forholdet mellem 
statsgælden og bruttonationalproduktet i 
markedspriser ligger betydeligt under 
60 %, og hvis der er tale om mindre risiko, 
for så vidt angår de offentlige finansers 
langsigtede bæredygtighed, må 
undergrænsen for målet på mellemlang 
sigt, som er fastlagt i andet underafsnit, 
højst udgøre et strukturelt underskud, der 
ligger under 1,0 % af 
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bruttonationalproduktet i markedspriser.

Or. en

Ændringsforslag 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne etablerer et 
uafhængigt finansråd til overvågning af 
de i stk. 1 nævnte finanspolitiske regler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 60
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 A
Informationskrav ved medlemsstaternes 

udstedelse af offentlige gældsbeviser
Medlemsstaterne aflægger på forhånd 
beretning til Kommissionen og Rådet om 
deres planer om udstedelse af offentlige 
gældsbeviser med henblik på en bedre 
samordning af planlægningen og 
forbedring af finansieringsvilkårene ved
deres udstedelse af offentlige 
gældsbeviser.

Or. en
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Ændringsforslag 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. oktober hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen og Eurogruppen et udkast 
til budgetplan for det kommende år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udkastet til budgetplan indeholder
følgende oplysninger angående det 
kommende år:

3. Udkastet til budgetplan kan indeholde
følgende oplysninger angående det 
kommende år:

Or. en

Ændringsforslag 63
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) en vurdering af, om udkastet til 
budgetplan er i overensstemmelse med 
Unionens mål om vækst og beskæftigelse, 
de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens økonomi-
og finanspolitik og retningslinjerne for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
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Or. en

Ændringsforslag 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) en detaljeret beskrivelse af de 
forventede udgifter, der er direkte knyttet 
til opnåelsen af de målsætninger, der er 
en del af Unionens vækst- og 
beskæftigelsesstrategi, herunder offentlige 
investeringer, hvor der anvendes 
indikatorer fra den fælles 
vurderingsramme

Or. en

Ændringsforslag 65
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) følgerne af den foreløbige 
budgetplan, for så vidt angår EU 2020-
strategiens vækst- og beskæftigelsesmål 
såvel som de sociale mål

Or. en

Ændringsforslag 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a b) en vurdering af de sociale følger af 
udkastet til budgetplan såvel som en 
vurdering af, om det er i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
vækst og beskæftigelse, de overordnede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
økonomiske politikker og retningslinjerne 
for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker

Or. en

Ændringsforslag 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskrivninger ved uændret politik af 
den samlede offentlige sektors udgifter og 
indtægter opgjort som en procentdel af 
BNP og hovedkomponenterne heraf

b) fremskrivninger af den samlede 
offentlige sektors udgifter og indtægter 
opgjort som en procentdel af BNP og 
hovedkomponenterne heraf

Or. en

Ændringsforslag 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) målet for den samlede offentlige sektors 
udgifter og indtægter opgjort som en 
procentdel af BNP samt 
hovedkomponenterne heraf, hvor der 
tages hensyn til betingelserne og 
kriterierne for at tilvejebringe vækst i de 

udgår
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offentlige udgifter, eksklusive 
diskretionære foranstaltninger på 
indtægtssiden, jf. artikel 5, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1466/97

Or. en

Ændringsforslag 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en detaljeret beskrivelse og en 
veldokumenteret kvantificering af de 
foranstaltninger, der skal inkluderes i 
budgettet for det kommende år for at 
dække forskellen mellem målene i litra c)
og fremskrivningerne ved uændret politik 
i henhold til litra b). Beskrivelsen kan 
være mindre detaljeret for 
foranstaltninger med en skønnet 
budgeteffekt på under 0,1 % af BNP. Der 
tages særligt hensyn til større 
finanspolitiske reformplaner med 
potentielle afsmittende virkninger for andre 
medlemsstater, der har euroen som valuta

d) en beskrivelse af større finanspolitiske 
reformplaner med potentielle afsmittende 
virkninger for andre medlemsstater, der har 
euroen som valuta

Or. en

Ændringsforslag 70
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hovedantagelserne med hensyn til 
økonomiske udviklingstendenser og vigtige 
økonomiske variabler, der er relevante for 
at kunne nå budgetmålene. Disse 

e) hovedantagelserne med hensyn til 
økonomiske og sociale 
udviklingstendenser og vigtige økonomiske 
og sociale variabler, der er relevante for at 
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antagelser baseres på uafhængige 
makroøkonomiske vækstprognoser

kunne nå budgetmålene. Disse antagelser 
baseres på uafhængige makroøkonomiske 
vækstprognoser

Or. en

Ændringsforslag 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvor det er relevant, supplerende 
oplysninger om, hvordan den berørte 
medlemsstat agter at efterkomme de 
henstillinger på budgetområdet, der er 
blevet rettet til den i henhold til EUF-
traktatens artikel 121.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 72
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når de budgetmål, der angives i
udkastet til budgetplan i overensstemmelse 
med stk. 3, litra a) til c), eller når 
fremskrivningerne ved uændret politik
afviger fra fremskrivningerne i det seneste 
stabilitetsprogram, gives der en 
fyldestgørende forklaring herpå.

4. Når udkastet til budgetplan afviger fra
retningslinjerne i det seneste 
stabilitetsprogram, gives der en forklaring 
herpå.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Medlemsstaterne indarbejder i deres 
stabilitetsprogrammer og nationale 
reformprogrammer en ajourført og 
detaljeret beskrivelse af de forventede 
udgifter, der er direkte knyttet til 
opnåelsen af de målsætninger, der er en 
del af Unionens vækst- og 
beskæftigelsesstrategi, herunder offentlige 
investeringer, ved anvendelse af 
indikatorer fra den fælles 
vurderingsramme. I den detaljerede 
beskrivelse som nævnt ovenfor redegøres 
der på hensigtsmæssig vis for forskellene i 
de forventede udgifter fra de seneste 
stabilitetsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 74
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen afslører særligt 
alvorlige tilsidesættelser af de 
budgetpolitiske forpligtelser i henhold til 
stabilitets- og vækstpagten, anmoder den 
senest to uger efter modtagelsen af 
udkastet til budgetplan den berørte 
medlemsstat om et revideret udkast til 
budgetplan. Denne anmodning 
offentliggøres.

Når Kommissionen afslører særligt 
alvorlige tilsidesættelser af de 
landespecifikke henstillinger, der blev 
givet i Det Europæiske Semester, anmoder 
den senest to uger efter modtagelsen af 
udkastet til budgetplan den berørte
medlemsstat om et revideret udkast til 
budgetplan. Denne anmodning 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Roger Helmer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen afslører særligt 
alvorlige tilsidesættelser af de 
budgetpolitiske forpligtelser i henhold til 
stabilitets- og vækstpagten, anmoder den 
senest to uger efter modtagelsen af 
udkastet til budgetplan den berørte 
medlemsstat om et revideret udkast til 
budgetplan. Denne anmodning 
offentliggøres.

Når Kommissionen afslører særligt 
alvorlige tilsidesættelser af de 
budgetpolitiske forpligtelser i henhold til 
stabilitets- og vækstpagten, anmoder den 
senest to uger efter modtagelsen af 
udkastet til budgetplan den berørte 
medlemsstat om et revideret udkast til 
budgetplan. Kommissionen offentliggør og 
sikrer gennemsigtigheden af sin
anmodning og svaret fra den berørte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 2-4 finder anvendelse på det 
reviderede udkast til budgetplan.

Stk. 2-4a finder anvendelse på det 
reviderede udkast til budgetplan.

Or. en

Ændringsforslag 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. november vedtager 
Kommissionen om nødvendigt en udtalelse 
om udkastet til budgetplan.

1. Senest den 1. november vedtager 
Kommissionen en udtalelse om udkastet til 
budgetplan i det tilfælde, hvor en 
medlemsstat undlader at forelægge et 
budget, som er i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stabilitets- og 
vækstpagten, og bevæger sig hen imod de 
målsætninger, der er fastlagt i Unionens 
vækst- og beskæftigelsesstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 78
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. november vedtager 
Kommissionen om nødvendigt en udtalelse 
om udkastet til budgetplan.

1. Senest den 30. november vedtager 
Kommissionen om nødvendigt en udtalelse 
om udkastet til budgetplan. Kommissionen 
lægger i denne forbindelse behørig vægt 
på den pågældende medlemsstats 
gennemførelse af Europa 2020-strategien 
for vækst og beskæftigelse. 

Or. en

Ændringsforslag 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionens udtalelse offentliggøres 
og præsenteres af Kommissionen for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 

2. Kommissionens udtalelse offentliggøres 
og præsenteres af Kommissionen for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
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dette anmoder herom. dette eller Europa-Parlamentet anmoder 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen foretager en samlet 
vurdering af budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet som helhed. 
Vurderingen offentliggøres.

3. Kommissionen kan foretage en samlet 
vurdering af budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet som helhed. 
Vurderingen offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 81
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen foretager en samlet 
vurdering af budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet som helhed. 
Vurderingen offentliggøres.

3. Kommissionen foretager en samlet 
vurdering af budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet som helhed. 
Vurderingen såvel som virkningerne heraf 
med hensyn til EU’s 2020-strategi for 
vækst, beskæftigelse og sociale mål 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Eurogruppen drøfter Kommissionens 
udtalelser om de nationale budgetplaner og 
om budgetsituationen og udsigterne for 
euroområdet som helhed på basis af 
Kommissionens samlede vurdering i 
henhold til stk. 3. Vurderingen 
offentliggøres.

4. Eurogruppen kan drøfte Kommissionens 
udtalelser om de nationale budgetplaner og 
om budgetsituationen og udsigterne for 
euroområdet som helhed på basis af 
Kommissionens samlede vurdering i 
henhold til stk. 3. Vurderingen 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Eurogruppen drøfter Kommissionens 
udtalelser om de nationale budgetplaner og 
om budgetsituationen og udsigterne for 
euroområdet som helhed på basis af 
Kommissionens samlede vurdering i 
henhold til stk. 3. Vurderingen 
offentliggøres.

4. Eurogruppen og de relevante udvalg i 
Europa-Parlamentet drøfter 
Kommissionens udtalelser om de nationale 
budgetplaner og om budgetsituationen og 
udsigterne for euroområdet som helhed på 
basis af Kommissionens samlede vurdering 
i henhold til stk. 3. Vurderingen 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Rådet i henhold til EUF-traktatens 
artikel 126, stk. 6, fastslår, at der 

udgår
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foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud i en medlemsstat, bringes stk. 
2-5 i denne artikel i anvendelse over for 
denne medlemsstat indtil ophævelsen af 
den procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, der er 
indledt over for medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til
et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om målene for de offentlige 
udgifter og indtægter og med oplysninger 
om de foranstaltninger, der allerede er 
vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg eller et underudvalg 
nedsat med henblik herpå om 
budgetgennemførelsen i løbet af året, om 
budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om målene for de offentlige 
udgifter og indtægter og med oplysninger 
om de foranstaltninger, der allerede er 
vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål. Rapporten ledsages 
af en vurdering af de sociale følger.
Rapporten offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 86
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til 
et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om målene for de offentlige 
udgifter og indtægter og med oplysninger 
om de foranstaltninger, der allerede er 
vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til 
et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om målene for de offentlige 
udgifter og indtægter og med oplysninger 
om de foranstaltninger, der allerede er 
vedtaget, og deres følger for EU's 2020-
strategi for vækst, beskæftigelse og de 
sociale mål samt om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 87
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til 
et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om målene for de offentlige 
udgifter og indtægter og med oplysninger 
om de foranstaltninger, der allerede er 
vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 

For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til 
et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten og den sociale effekt af 
diskretionære foranstaltninger på både 
udgifts- og indtægtssiden, om målene for 
de offentlige udgifter og indtægter og med 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
allerede er vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
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at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den udfører sammen med de nationale 
overordnede revisionsorganer en samlet 
uafhængig revision af den offentlige 
sektors regnskaber for at evaluere disse 
offentlige regnskabers troværdighed, 
fuldstændighed og nøjagtighed med 
henblik på proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, og den 
aflægger rapport om resultaterne heraf. I 
denne forbindelse foretager 
Kommissionen (Eurostat) en vurdering af 
kvaliteten af dataene i medlemsstatens 
rapport i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 679/20103

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er risiko for en overskridelse af 
fristen for korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud, retter 
Kommissionen en henstilling til den 
pågældende medlemsstat om at træffe 
yderligere foranstaltninger inden for en 

2. Hvis der er risiko for en overskridelse af 
fristen for korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud, retter 
Kommissionen en henstilling til den 
pågældende medlemsstat om at træffe 
yderligere foranstaltninger inden for en 
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tidsfrist, der er forenelig med den i stk. 1 
omhandlede frist for korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Kommissionens henstilling offentliggøres 
og præsenteres af Kommissionen for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom.

tidsfrist, der er forenelig med den i stk. 1 
omhandlede frist for korrektion af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Kommissionens henstilling offentliggøres 
og præsenteres af Kommissionen for 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette eller Europa-Parlamentet anmoder 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for den tidsfrist, der er fastsat i 
Kommissionens henstilling i henhold til 
stk. 2, aflægger den berørte medlemsstat 
rapport til Kommissionen om de 
foranstaltninger, den har truffet som 
respons på denne henstilling, sammen med 
de i artikel 7, stk. 3, nævnte rapporter. 
Rapporten skal indeholde oplysninger om 
budgeteffekten af alle diskretionære 
foranstaltninger, om målene for de 
offentlige udgifter og indtægter, 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
allerede er vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål samt oplysninger om 
andre foranstaltninger, der træffes som 
reaktion på Kommissionens henstilling. 
Rapporten offentliggøres.

3. Inden for den tidsfrist, der er fastsat i 
Kommissionens henstilling i henhold til 
stk. 2, aflægger den berørte medlemsstat 
rapport til Kommissionen om de 
foranstaltninger, den har truffet som 
respons på denne henstilling, sammen med 
de i artikel 7, stk. 3, nævnte rapporter. 
Rapporten skal indeholde oplysninger om 
budgeteffekten og den sociale effekt af alle 
diskretionære foranstaltninger, om målene 
for de offentlige udgifter og indtægter, 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
allerede er vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål, oplysninger om 
andre foranstaltninger, der træffes som 
reaktion på Kommissionens henstilling
samt effekten af foranstaltningerne for 
opnåelsen af fremskridt hen imod 
målsætningerne for Unionens vækst- og 
beskæftigelsesstrategi. Rapporten 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 91
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 A
Overensstemmelse med Unionens vækst-

og beskæftigelsesmål
Denne forordning skal aldrig fritage en 
medlemsstat for at opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til vækst- og 
beskæftigelsesmål og de sociale mål i 
EU’s 2020-strategi eller ignorere eller 
tilsidesætte sin generelle forpligtelse til at 
fremme en høj beskæftigelsesgrad, til at 
sikre rimelig social beskyttelse og til at 
bekæmpe social udstødelse i 
overensstemmelse med artikel 9 i TEUF-
traktaten. 

Or. en

Ændringsforslag 92
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) virkningerne af denne forordning 
med hensyn til EU's 2020-strategi for 
vækst- og beskæftigelsesmål og de sociale 
mål

Or. en

Ændringsforslag 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) denne forordnings bidrag til 
opnåelsen af Unionens vækst- og 
beskæftigelsesstrategi

Or. en

Ændringsforslag 94
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2012 forslag til en 
europæisk amortiseringsfond.

Or. en

Ændringsforslag 95
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 A
Økonomisk dialog

1. For at fremme dialogen mellem EU-
institutionerne, især Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og med henblik 
på at sikre større gennemsigtighed og 
ansvarlighed, kan det kompetente udvalg i 
Europa-Parlamentet indbyde formanden 
for Rådet, Kommissionen og, i relevant 
omfang, formanden for Det Europæiske 
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Råd eller formanden for Eurogruppen til 
at give møde for udvalget med henblik på 
at drøfte udtalelser og henstillinger 
vedtaget i henhold til denne forordning.
2. Det kompetente udvalg i Europa-
Parlamentet kan give en medlemsstat, 
som er genstand for en udtalelse eller 
henstilling i henhold til denne forordning, 
mulighed for at deltage i en drøftelse.
3. Repræsentanter for Kommissionen kan 
indbydes til at deltage i en drøftelse i 
parlamentet i den medlemsstat, som er 
genstand for en udtalelse eller henstilling 
i henhold til denne forordning.  
4. Kommissionen og Rådet informerer 
regelmæssigt Europa-Parlamentet om 
anvendelsen af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
de medlemsstater, over for hvilke der 
allerede på forordningens 
ikrafttrædelsesdato er indledt en 
procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud.

udgår

Or. en


