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Ändringsförslag 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Det är tydligt vilka konsekvenser de s.k. budgetkonsolideringsåtgärderna skulle få. I stället 
borde det heta: Dra tillbaka lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning och Europluspakten 
– Dra tillbaka stabilitetspakten och ersätt den med en verklig pakt för sysselsättning och 
sociala framsteg – Främja sysselsättning samt social och ekonomisk tillväxt genom mera 
strukturfonder och sammanhållningsfonder – Inrätta en solidaritetsfond för stöd till 
behövande länder avseende produktionsnivå, grundläggande offentliga tjänster och skapande 
av arbetstillfällen med rättigheter.

Ändringsförslag 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt fördraget ska medlemsstaterna 
betrakta den ekonomiska politiken som en 
fråga av gemensamt intresse, deras 
budgetpolitik ska styras av behovet av 
sunda offentliga finanser och deras 
ekonomiska politik ska inte riskera att 
äventyra den ekonomiska och monetära 
unionens funktion.

(1) Enligt fördraget ska medlemsstaterna 
betrakta den ekonomiska politiken som en 
fråga av gemensamt intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska 
unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

Or. en

Ändringsförslag 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt krävs 
att unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ändringarna av stabilitets- och 
tillväxtpakten förbättrar både vägledningen 
och, i fråga om de medlemsstater som har 
euron som valuta, uppmuntrar till 
utarbetande och tillämpning av en försiktig 
finanspolitik, samtidigt som man undviker 
alltför stora offentliga underskott. Dessa 
bestämmelser har skapat ett robustare 
ramverk på unionsnivå för övervakningen 
av den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna.

(3) Ändringarna av stabilitets- och 
tillväxtpakten förbättrar både vägledningen 
och, i fråga om de medlemsstater som har 
euron som valuta, uppmuntrar till 
utarbetande och tillämpning av en försiktig 
finanspolitik, samtidigt som man undviker 
alltför stora offentliga underskott. Dessa 
bestämmelser har skapat ett robustare 
ramverk på unionsnivå för övervakningen 
av den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna. Dessa bestämmelser bör 
kompletteras med en förstärkt 
övervakning av socialpolitiken med 
koppling till skapandet av arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ändringarna av stabilitets- och 
tillväxtpakten förbättrar både vägledningen 
och, i fråga om de medlemsstater som har 
euron som valuta, uppmuntrar till 
utarbetande och tillämpning av en försiktig 
finanspolitik, samtidigt som man undviker 
alltför stora offentliga underskott. Dessa 
bestämmelser har skapat ett robustare 
ramverk på unionsnivå för övervakningen 
av den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna.

(3) Ändringarna av stabilitets- och 
tillväxtpakten förbättrar både vägledningen 
och, i fråga om de medlemsstater som har 
euron som valuta, uppmuntrar till 
utarbetande och tillämpning av en försiktig 
finanspolitik, samtidigt som man undviker 
alltför stora offentliga underskott.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Vid Europeiska rådets möte den 
17 juni 2010 antogs en ny sysselsättnings-
och tillväxtstrategi, 
Europa 2020-strategin, för att hjälpa 
unionen att gå stärkt ut ur krisen och för 
att ställa om EU:s ekonomi mot smart och 
hållbar tillväxt för alla, tillsammans med 
en hög sysselsättningsnivå med 
kvalitetsjobb, hög produktivitet och god 
social sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 23
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Man måste ägna vederbörlig 
uppmärksamhet åt Europa 2020-strategin 
för tillväxt och sysselsättning och hur 
medlemsstaterna genomför den via sina 
nationella reformprogram.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Unionen har förbundit sig att 
genomföra en tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi, ”Europa 2020”, 
med mål för sysselsättning, fattigdom, 
utbildning, innovation och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 
synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik.

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna skulle kunna dra nytta av 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 

(5) Starka och hållbara offentliga finanser 
grundläggs bäst på planeringsstadiet och 
stora fel bör upptäckas så tidigt som 
möjligt. Medlemsstaterna bör dra nytta av 
inte bara de vägledande principerna och 
målen för de offentliga finanserna, utan 
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synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik.

även av en synkroniserad övervakning av 
deras finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 
synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik.

(5) Hållbara offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 
synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 28
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt.
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 
synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik.

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 
synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik och tillväxtpolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta bör det leda till en 
bättre synkronisering av förberedandet av 
nationella budgetar, och därigenom bidra 
till en effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken. En 
gemensam budgettidsfrist bör ge 
förstärkta synergieffekter genom att den 
politiska samordningen underlättas 
mellan medlemsstater som har euron som 
valuta och genom att rådets och 
kommissionens rekommendationer 
integreras i medlemsstaternas 
förfaranden för budgetantagande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta bör det leda till en bättre 
synkronisering av förberedandet av 
nationella budgetar, och därigenom bidra 
till en effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken. En 
gemensam budgettidsfrist bör ge förstärkta 
synergieffekter genom att den politiska 
samordningen underlättas mellan 
medlemsstater som har euron som valuta 
och genom att rådets och kommissionens 

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta bör det leda till en bättre 
synkronisering av förberedandet av 
nationella budgetar, och därigenom bidra 
till en effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken. En 
gemensam budgettidsfrist bör a) ge 
förstärkta synergieffekter genom att den 
politiska samordningen underlättas mellan 
medlemsstater som har euron som valuta, 
b) garantera att budgetpolitiken anpassas 
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rekommendationer integreras i 
medlemsstaternas förfaranden för 
budgetantagande.

till Europa 2020-strategin och c) leda till 
att rådets och kommissionens 
rekommendationer integreras i 
medlemsstaternas förfaranden för 
budgetantagande.

Or. en

Ändringsförslag 31
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta bör det leda till en bättre 
synkronisering av förberedandet av 
nationella budgetar, och därigenom bidra 
till en effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken. En 
gemensam budgettidsfrist bör ge förstärkta 
synergieffekter genom att den politiska 
samordningen underlättas mellan 
medlemsstater som har euron som valuta 
och genom att rådets och kommissionens 
rekommendationer integreras i 
medlemsstaternas förfaranden för 
budgetantagande.

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta bör det leda till en bättre 
synkronisering av förberedandet av 
nationella budgetar, och därigenom bidra 
till en effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken och främja 
ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. 
En gemensam budgettidsfrist bör ge 
förstärkta synergieffekter genom att den 
politiska samordningen underlättas mellan 
medlemsstater som har euron som valuta 
och genom att rådets och kommissionens 
rekommendationer integreras i 
medlemsstaternas förfaranden för 
budgetantagande.

Or. en

Ändringsförslag 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det finns klara belägg för att (7) Det finns klara belägg för att 
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regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs.
Medlemsstaterna bör framförallt införa 
regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finanspolitiska ramverk införlivas i 
nationell lagstiftning. Införlivandet bör 
kopplas till bindande regler, helst av 
konstitutionell natur, för att visa 
nationella myndigheters starka 
engagemang när det gäller stabilitets- och 
tillväxtpakten.

regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs.

Or. en

Ändringsförslag 33
Roger Helmer

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det finns klara belägg för att 
regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs. 
Medlemsstaterna bör framförallt införa 
regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finanspolitiska ramverk införlivas i 
nationell lagstiftning. Införlivandet bör 
kopplas till bindande regler, helst av 
konstitutionell natur, för att visa nationella 
myndigheters starka engagemang när det 
gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

(7) Det finns klara belägg för att 
regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs. 
Medlemsstaterna bör framförallt införa 
regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finanspolitiska ramverk införlivas i 
nationell lagstiftning. Införlivandet bör 
kopplas till bindande nationella 
konstitutionella regler för att visa 
nationella myndigheters starka 
engagemang när det gäller stabilitets- och 
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tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 34
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det finns klara belägg för att 
regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs. 
Medlemsstaterna bör framförallt införa 
regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finanspolitiska ramverk införlivas i 
nationell lagstiftning. Införlivandet bör 
kopplas till bindande regler, helst av 
konstitutionell natur, för att visa nationella 
myndigheters starka engagemang när det 
gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

(7) Det finns klara belägg för att 
regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de mål för budget, 
sysselsättning och hållbar tillväxt som 
satts på unionsnivå bör i stor utsträckning 
bidra till att stabilitets- och tillväxtpakten 
följs. Medlemsstaterna bör framförallt 
införa regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finanspolitiska ramverk införlivas i 
nationell lagstiftning. Införlivandet bör 
kopplas till bindande regler, helst av 
konstitutionell natur, för att visa nationella 
myndigheters starka engagemang när det 
gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 35
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Partiska och orealistiska 
makroekonomiska och budgetmässiga 
prognoser kan allvarligt hämma

(8) Partiska och orealistiska 
makroekonomiska och budgetmässiga 
prognoser hämmar allvarligt 



AM\893420SV.doc 13/45 PE483.671v01-00

SV

budgetplaneringens effektivitet och 
följaktligen försämra budgetdisciplinen. 
Prognoser från oberoende organ kan ge 
opartiska och realistiska makroekonomiska 
prognoser.

budgetplaneringens effektivitet och 
försämrar följaktligen budgetdisciplinen. 
Prognoser från oberoende organ kan ge 
opartiska och realistiska makroekonomiska 
prognoser.

Or. en

Ändringsförslag 36
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Partiska och orealistiska 
makroekonomiska och budgetmässiga 
prognoser kan allvarligt hämma 
budgetplaneringens effektivitet och 
följaktligen försämra budgetdisciplinen. 
Prognoser från oberoende organ kan ge 
opartiska och realistiska makroekonomiska 
prognoser.

(8) Partiska och orealistiska 
makroekonomiska och budgetmässiga 
prognoser kan allvarligt hämma 
budgetplaneringens effektivitet och 
följaktligen försämra budgetdisciplinen. 
Prognoser från oberoende organ skulle 
kunna ge opartiska och mer realistiska 
makroekonomiska prognoser.

Or. en

Ändringsförslag 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt 
behovet av att införa gemensamma 
finansiella säkerhetsmekanismer visade, 
påverkar finanspolitiken i medlemsstater 
som har euro som valuta övriga länder i 
samma valutaområde i allt större 
utsträckning. Medlemsstater som har euro 
som valuta bör samråda med 
kommissionen och övriga medlemsstater 

utgår
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som också har euro som valuta innan de 
antar en större reformplan av 
finanspolitiken som kan ha 
spridningseffekter, så att det ges 
möjligheter till en bedömning av eventuell 
påverkan på euroområdet. De bör 
betrakta sina budgetplaner som av 
gemensamt intresse och lämna in dem till 
kommissionen i övervakningssyfte innan 
de blir bindande. I nödvändiga fall bör 
kommissionen kunna anta ett yttrande om 
utkastet till budgetplan som 
medlemsstater och framförallt 
budgetmyndigheterna bör uppmanas att 
beakta vid antagandet av budgetlagen. 
Genom ett sådant yttrande säkerställs att 
unionens riktlinjer på budgetområdet 
integreras på lämpligt sätt i 
medlemsstaternas förberedande 
budgetarbete. Yttrandet bör framförallt 
innehålla en bedömning av om 
budgetplanerna på avsett sätt beaktar de 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska terminen på 
budgetområdet. Kommissionen bör vara 
beredd att presentera sitt yttrande för den 
berörda medlemsstatens parlament. 
Bedömningen, som ledde till beslut att 
låta den berörda medlemsstaten omfattas 
av ett förfarande vid alltför stora 
underskott, ska omfatta i vilken 
utsträckning detta yttrande har beaktats, 
om, och i så fall när, villkoren är 
uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt 
upp den tidiga vägledningen från 
kommissionen ska det anses som en 
försvårande omständighet. Baserat på 
kommissionens övergripande bedömning 
av budgetplanerna, bör eurogruppen 
diskutera budgetsituationen och 
utsikterna för euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt 
behovet av att införa gemensamma 
finansiella säkerhetsmekanismer visade, 
påverkar finanspolitiken i medlemsstater 
som har euro som valuta övriga länder i 
samma valutaområde i allt större 
utsträckning. Medlemsstater som har euro 
som valuta bör samråda med 
kommissionen och övriga medlemsstater 
som också har euro som valuta innan de 
antar en större reformplan av 
finanspolitiken som kan ha 
spridningseffekter, så att det ges 
möjligheter till en bedömning av eventuell 
påverkan på euroområdet. De bör betrakta 
sina budgetplaner som av gemensamt 
intresse och lämna in dem till 
kommissionen i övervakningssyfte innan 
de blir bindande. I nödvändiga fall bör 
kommissionen kunna anta ett yttrande om 
utkastet till budgetplan som medlemsstater 
och framförallt budgetmyndigheterna bör 
uppmanas att beakta vid antagandet av 
budgetlagen. Genom ett sådant yttrande 
säkerställs att unionens riktlinjer på 
budgetområdet integreras på lämpligt sätt i 
medlemsstaternas förberedande 
budgetarbete. Yttrandet bör framförallt 
innehålla en bedömning av om
budgetplanerna på avsett sätt beaktar de 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska terminen på 
budgetområdet. Kommissionen bör vara 
beredd att presentera sitt yttrande för den 
berörda medlemsstatens parlament. 
Bedömningen, som ledde till beslut att låta 
den berörda medlemsstaten omfattas av ett 
förfarande vid alltför stora underskott, ska 
omfatta i vilken utsträckning detta yttrande 
har beaktats, om, och i så fall när, villkoren 
är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt 
upp den tidiga vägledningen från 

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt 
behovet av att införa gemensamma 
finansiella säkerhetsmekanismer visade, 
påverkar finanspolitiken och den 
makroekonomiska politiken i 
medlemsstater som har euro som valuta 
övriga länder i samma valutaområde i allt 
större utsträckning. Medlemsstater som har 
euro som valuta bör samråda med 
kommissionen och övriga medlemsstater 
som också har euro som valuta innan de 
antar en större reformplan av 
finanspolitiken som kan ha 
spridningseffekter, så att det ges 
möjligheter till en bedömning av eventuell 
påverkan på euroområdet, inklusive social 
och miljömässig påverkan. De bör 
betrakta sina budgetplaner som av 
gemensamt intresse och lämna in dem till 
kommissionen i övervakningssyfte innan 
de blir bindande. I nödvändiga fall bör 
kommissionen kunna anta ett yttrande om 
utkastet till budgetplan som medlemsstater 
och framförallt budgetmyndigheterna bör 
uppmanas att beakta vid antagandet av 
budgetlagen. Genom ett sådant yttrande 
säkerställs att unionens riktlinjer i den 
europeiska planeringsterminen integreras 
på lämpligt sätt i medlemsstaternas 
förberedande budgetarbete. Yttrandet bör 
framförallt innehålla en bedömning av 
huruvida budgetplanerna på avsett sätt 
beaktar de rekommendationer som 
utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Kommissionen bör 
vara beredd att presentera sitt yttrande för 
den berörda medlemsstatens parlament. 
Bedömningen, som ledde till beslut att låta 
den berörda medlemsstaten omfattas av ett 
förfarande vid alltför stora underskott, ska 
omfatta i vilken utsträckning detta yttrande 
har beaktats, om, och i så fall när, villkoren 
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kommissionen ska det anses som en 
försvårande omständighet. Baserat på 
kommissionens övergripande bedömning 
av budgetplanerna, bör eurogruppen 
diskutera budgetsituationen och utsikterna 
för euroområdet.

är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt 
upp den tidiga vägledningen från 
kommissionen ska det anses som en 
försvårande omständighet. Baserat på 
kommissionens övergripande bedömning 
av budgetplanerna, bör eurogruppen 
diskutera budgetsituationen och utsikterna 
för euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 39
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt 
behovet av att införa gemensamma 
finansiella säkerhetsmekanismer visade, 
påverkar finanspolitiken i medlemsstater 
som har euro som valuta övriga länder i 
samma valutaområde i allt större 
utsträckning. Medlemsstater som har euro 
som valuta bör samråda med 
kommissionen och övriga medlemsstater 
som också har euro som valuta innan de 
antar en större reformplan av 
finanspolitiken som kan ha 
spridningseffekter, så att det ges 
möjligheter till en bedömning av eventuell 
påverkan på euroområdet. De bör betrakta 
sina budgetplaner som av gemensamt 
intresse och lämna in dem till 
kommissionen i övervakningssyfte innan 
de blir bindande. I nödvändiga fall bör 
kommissionen kunna anta ett yttrande om 
utkastet till budgetplan som medlemsstater 
och framförallt budgetmyndigheterna bör 
uppmanas att beakta vid antagandet av 
budgetlagen. Genom ett sådant yttrande 
säkerställs att unionens riktlinjer på 
budgetområdet integreras på lämpligt sätt i 
medlemsstaternas förberedande 

(10) Som statsskuldkrisen och framförallt 
behovet av att införa gemensamma 
finansiella säkerhetsmekanismer visade, 
påverkar finanspolitiken i medlemsstater 
som har euro som valuta övriga länder i 
samma valutaområde i allt större 
utsträckning. Medlemsstater som har euro 
som valuta bör samråda med 
kommissionen och övriga medlemsstater 
som också har euro som valuta innan de 
antar en större reformplan av 
finanspolitiken som kan ha 
spridningseffekter, så att det ges 
möjligheter till en bedömning av eventuell 
påverkan på euroområdet. De bör betrakta 
sina budgetplaner som av gemensamt 
intresse och lämna in dem till 
kommissionen i övervakningssyfte innan 
de blir bindande. I nödvändiga fall bör 
kommissionen kunna anta ett yttrande om 
utkastet till budgetplan som medlemsstater 
och framförallt budgetmyndigheterna bör 
uppmanas att beakta vid antagandet av 
budgetlagen. Genom ett sådant yttrande 
säkerställs att unionens riktlinjer integreras 
på lämpligt sätt i medlemsstaternas 
förberedande budgetarbete. Yttrandet bör 
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budgetarbete. Yttrandet bör framförallt 
innehålla en bedömning av om
budgetplanerna på avsett sätt beaktar de 
rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska terminen på 
budgetområdet. Kommissionen bör vara 
beredd att presentera sitt yttrande för den 
berörda medlemsstatens parlament. 
Bedömningen, som ledde till beslut att låta 
den berörda medlemsstaten omfattas av ett 
förfarande vid alltför stora underskott, ska 
omfatta i vilken utsträckning detta yttrande 
har beaktats, om, och i så fall när, villkoren 
är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt 
upp den tidiga vägledningen från 
kommissionen ska det anses som en 
försvårande omständighet. Baserat på 
kommissionens övergripande bedömning 
av budgetplanerna, bör eurogruppen 
diskutera budgetsituationen och utsikterna 
för euroområdet.

framförallt innehålla en bedömning av 
huruvida budgetplanerna på avsett sätt 
beaktar Europa 2020-strategins 
tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala 
mål samt de rekommendationer som 
utfärdats inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen. Kommissionen bör 
vara beredd att presentera sitt yttrande för 
den berörda medlemsstatens parlament. 
Bedömningen, som ledde till beslut att låta 
den berörda medlemsstaten omfattas av ett 
förfarande vid alltför stora underskott, ska 
omfatta i vilken utsträckning detta yttrande 
har beaktats, om, och i så fall när, villkoren 
är uppfyllda. Om medlemsstaten inte följt 
upp den tidiga vägledningen från 
kommissionen ska det anses som en 
försvårande omständighet. Baserat på 
kommissionens övergripande bedömning 
av budgetplanerna, bör eurogruppen 
diskutera budgetsituationen och utsikterna 
för euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Medlemsstater som har euro som 
valuta och som omfattas av förfarandet vid 
alltför stora underskott bör övervakas ännu 
närmare så att det alltför stora 
underskottet kan korrigeras helt och 
hållet i rätt tid. En närmare övervakning 
bör leda till att eventuella avvikelser från 
rådets rekommendationer att korrigera 
det alltför stora underskottet åtgärdas 
tidigare. Övervakningen bör komplettera 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1467/97. Den närmare övervakningen 
bör utformas efter var i förfarandet 

(11) Medlemsstater som har euro som 
valuta och som omfattas av förfarandet vid 
alltför stora underskott bör observeras
ännu närmare. Den närmare övervakningen 
bör utformas efter var i förfarandet 
medlemsstaten befinner sig, i enlighet med 
artikel 126 i fördraget.
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medlemsstaten befinner sig, i enlighet med 
artikel 126 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 41
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Medlemsstater som har euro som 
valuta och som omfattas av förfarandet vid 
alltför stora underskott bör övervakas ännu 
närmare så att det alltför stora underskottet 
kan korrigeras helt och hållet i rätt tid. En 
närmare övervakning bör leda till att 
eventuella avvikelser från rådets 
rekommendationer att korrigera det alltför 
stora underskottet åtgärdas tidigare. 
Övervakningen bör komplettera 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1467/97. Den närmare övervakningen 
bör utformas efter var i förfarandet 
medlemsstaten befinner sig, i enlighet med 
artikel 126 i fördraget.

(11) Medlemsstater som har euro som 
valuta och som omfattas av förfarandet vid 
alltför stora underskott bör övervakas ännu 
närmare så att det alltför stora underskottet 
kan korrigeras helt och hållet i rätt tid. En 
närmare övervakning bör leda till att 
eventuella avvikelser från rådets 
rekommendationer att korrigera det alltför 
stora underskottet åtgärdas tidigare, vilket 
främjar hållbar tillväxt. Övervakningen 
bör komplettera bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1467/97. Den närmare 
övervakningen bör utformas efter var i 
förfarandet medlemsstaten befinner sig, i 
enlighet med artikel 126 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 42
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tack vare den närmare 
övervakningen av medlemsstater som 
omfattas av förfarandet vid alltför stora 
underskott bör man kunna se om det finns 
risk att en medlemsstat inte korrigerar 

(12) Genom en noggrann och strikt 
översyn av medlemsstater som omfattas av 
förfarandet vid alltför stora underskott bör 
man kunna se om det finns risk att en 
medlemsstat inte korrigerar underskottet 
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underskottet inom angivna tidsfrister. Om 
det föreligger en sådan risk, bör 
kommissionen utfärda en rekommendation 
till medlemsstaten om att åtgärder ska 
vidtas inom en viss tid och att åtgärderna 
ska presenteras för parlamentet i den 
berörda medlemsstaten om det begär det. 
Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning av 
lämpliga åtgärder för att korrigera alltför 
stora underskott bör det ingå en bedömning 
av hur kommissionens rekommendation 
efterlevs. När rådet fattar beslut om det 
vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera 
det alltför stora underskottet, bör rådet 
också basera sitt beslut på om 
medlemsstaten följt kommissionens 
rekommendation eller inte.

inom angivna tidsfrister. Om det föreligger 
en sådan risk, bör kommissionen utfärda en 
rekommendation till medlemsstaten om att 
åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att 
åtgärderna ska presenteras för parlamentet i 
den berörda medlemsstaten om det begär 
det. Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning av 
lämpliga åtgärder för att korrigera alltför 
stora underskott bör det ingå en bedömning 
av hur kommissionens rekommendation 
efterlevs. När rådet fattar beslut om det 
vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera 
det alltför stora underskottet, bör rådet 
också basera sitt beslut på om 
medlemsstaten följt kommissionens 
rekommendation eller inte och i vilken 
utsträckning detta påverkar 
sysselsättningsmålen. Strikta sanktioner 
bör övervägas när rekommendationerna 
inte följs. Alla medlemsstater bör dock 
behålla sin budgetsuveränitet. Vid alla 
budgetbedömningar vid alltför stora 
underskott bör kommissionen och rådet 
vederbörligen beakta huruvida det finns 
socialförsäkringssystem som främjar 
unionens mål för hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tack vare den närmare 
övervakningen av medlemsstater som 
omfattas av förfarandet vid alltför stora 
underskott bör man kunna se om det finns 
risk att en medlemsstat inte korrigerar 

(12) Genom närmare observation av 
medlemsstater som omfattas av förfarandet 
vid alltför stora underskott bör man kunna 
se om det finns risk att en medlemsstat inte 
korrigerar underskottet inom angivna 
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underskottet inom angivna tidsfrister. Om 
det föreligger en sådan risk, bör 
kommissionen utfärda en rekommendation 
till medlemsstaten om att åtgärder ska 
vidtas inom en viss tid och att åtgärderna 
ska presenteras för parlamentet i den 
berörda medlemsstaten om det begär det. 
Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning 
av lämpliga åtgärder för att korrigera 
alltför stora underskott bör det ingå en 
bedömning av hur kommissionens 
rekommendation efterlevs. När rådet 
fattar beslut om det vidtagits lämpliga 
åtgärder för att korrigera det alltför stora 
underskottet, bör rådet också basera sitt 
beslut på om medlemsstaten följt 
kommissionens rekommendation eller 
inte.

tidsfrister. Om det föreligger en sådan risk, 
bör kommissionen utfärda en 
rekommendation till medlemsstaten om att 
åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att 
åtgärderna ska presenteras för parlamentet i 
den berörda medlemsstaten om det begär 
det. Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Roger Helmer

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tack vare den närmare övervakningen 
av medlemsstater som omfattas av 
förfarandet vid alltför stora underskott bör 
man kunna se om det finns risk att en 
medlemsstat inte korrigerar underskottet 
inom angivna tidsfrister. Om det föreligger 
en sådan risk, bör kommissionen utfärda en 
rekommendation till medlemsstaten om att 
åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att 
åtgärderna ska presenteras för parlamentet i 
den berörda medlemsstaten om det begär 
det. Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 

(12) Tack vare den närmare övervakningen 
av medlemsstater som omfattas av 
förfarandet vid alltför stora underskott bör 
man kunna se om det finns risk att en 
medlemsstat inte korrigerar underskottet 
inom angivna tidsfrister. Om det föreligger 
en sådan risk, bör kommissionen utfärda en 
rekommendation till medlemsstaten om att 
åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att 
åtgärderna ska presenteras för parlamentet i 
den berörda medlemsstaten om det begär 
det. Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
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korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning av 
lämpliga åtgärder för att korrigera alltför 
stora underskott bör det ingå en bedömning 
av hur kommissionens rekommendation 
efterlevs. När rådet fattar beslut om det 
vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera 
det alltför stora underskottet, bör rådet 
också basera sitt beslut på om 
medlemsstaten följt kommissionens 
rekommendation eller inte.

korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning av 
lämpliga åtgärder för att korrigera alltför 
stora underskott bör det ingå en bedömning 
av hur kommissionens rekommendation 
efterlevs. När rådet fattar beslut om det 
vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera 
det alltför stora underskottet, bör rådet 
också basera sitt beslut på om 
medlemsstaten följt kommissionens 
rekommendation eller inte. Varje 
medlemsstat bör dock behålla sin 
budgetsuveränitet, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, framförallt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga 
kommittéer i Europaparlamentet, genom en 
rekommendation från kommissionen, 
erbjuda den berörda medlemsstaten att 
delta i ett åsiktsutbyte.

(13) För att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, framförallt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga 
utskott i Europaparlamentet, genom en 
rekommendation från kommissionen, 
erbjuda den berörda medlemsstaten att 
delta i ett åsiktsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 46
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, framförallt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga 
kommittéer i Europaparlamentet, genom en 
rekommendation från kommissionen, 
erbjuda den berörda medlemsstaten att 
delta i ett åsiktsutbyte.

(13) För att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, framförallt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga 
utskott i Europaparlamentet, genom en 
rekommendation från kommissionen, 
erbjuda den berörda medlemsstaten och 
dess arbetsmarknadsparter att delta i ett 
åsiktsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 47
Roger Helmer

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, framförallt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarsutkrävande, kan behöriga 
kommittéer i Europaparlamentet, genom en 
rekommendation från kommissionen, 
erbjuda den berörda medlemsstaten att 
delta i ett åsiktsutbyte.

(13) För att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, framförallt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa 
ordentlig demokratisk granskning samt 
ökad insyn och ansvarsutkrävande, kan 
behöriga utskott i Europaparlamentet, 
genom en rekommendation från 
kommissionen, erbjuda den berörda 
medlemsstaten att delta i ett åsiktsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) komplettering av det fleråriga
övervakningssystemet av budgetpolitiken
enligt förordning (EG) nr 1466/97 med 
ytterligare övervakningskrav för att 
säkerställa att unionens rekommendationer 
på budgetområdet integreras på lämpligt 
sätt i medlemsstaternas förberedande 
budgetarbete,

(b) komplettering av det multilaterala
systemet för observation av 
budgetpolitiken enligt förordning (EG) 
nr 1466/97 med ytterligare 
övervakningskrav för att säkerställa att 
unionens rekommendationer på 
budgetområdet integreras på lämpligt sätt i 
medlemsstaternas förberedande 
budgetarbete,

Or. en

Ändringsförslag 49
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) skärpta bestämmelser för nationella 
budgetregler och ekonomisk-politisk 
samordning.

Or. en

Ändringsförslag 50
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av denna 
förordning ska artiklarna 153.3 och 152 i 
EUF-fördraget respekteras helt och fullt, 
och beslut som fattas i enlighet med 
denna förordning ska respektera 
principerna om subsidiaritet, social dialog 
samt medlemsstaternas och 
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arbetsmarknadsparternas behörighet 
avseende lönebildning och 
pensionsvillkor. Tillämpning av denna 
förordning ska ske i överensstämmelse 
med artikel 28 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, och inte påverka rätten att 
förhandla om, sluta eller tillämpa 
kollektivavtal, och inte heller rätten att 
vidta kollektiva stridsåtgärder, med 
vederbörlig hänsyn till nationell praxis 
avseende kollektiva förhandlingar och till 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 51
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma budgetbestämmelser Gemensamma budgetbestämmelser och 
informationskrav för emittering av
statspapper

Or. en

Ändringsförslag 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 april varje år ska 
medlemsstaterna offentliggöra sina 
finanspolitiska planer på medellång sikt på 
basis av oberoende makroekonomiska 
prognoser samt sina stabilitetsprogram.

1. Senast den 15 april varje år ska 
medlemsstaterna fastställa sina 
finanspolitiska planer på medellång sikt på 
basis av oberoende makroekonomiska 
prognoser samt sina stabilitetsprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utkast till budgetlagar för offentliga 
sektorn ska offentliggöras senast den 
15 oktober varje år tillsammans med de 
oberoende makroekonomiska prognoser 
som de baseras på.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Budgetlagar för offentliga sektorn ska 
antas och offentliggöras senast den 
31 december varje år.

3. Budgetlagar för offentliga sektorn ska 
antas och offentliggöras senast i december.

Or. en

Ändringsförslag 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha infört 
numeriska finanspolitiska regler om 

1. Medlemsstaterna ska ha infört 
numeriska finanspolitiska regler om 
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budgetbalans som i deras budgetprocesser 
infogar deras budgetmål på medellång sikt 
enligt artikel 2a i förordning (EG) 
nr 1466/97. Dessa regler ska omfatta den 
offentliga sektorn som helhet och vara 
bindande och företrädesvis av 
konstitutionell natur.

budgetbalans som i deras budgetprocesser 
tar hänsyn till deras budgetmål på 
medellång sikt enligt artikel 2a i 
förordning (EG) nr 1466/97.

Or. en

Ändringsförslag 56
Roger Helmer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha infört 
numeriska finanspolitiska regler om 
budgetbalans som i deras budgetprocesser 
infogar deras budgetmål på medellång sikt 
enligt artikel 2a i förordning (EG) 
nr 1466/97. Dessa regler ska omfatta den 
offentliga sektorn som helhet och vara 
bindande och företrädesvis av 
konstitutionell natur.

1. Medlemsstaterna ska ha infört 
numeriska finanspolitiska regler om 
budgetbalans som i deras budgetprocesser 
infogar deras budgetmål på medellång sikt 
enligt artikel 2a i förordning (EG) 
nr 1466/97. Dessa nationella 
konstitutionella regler ska omfatta den 
offentliga sektorn som helhet. 

Or. en

Ändringsförslag 57
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utöver förordning (EG) nr 1466/97 
ska medlemsstaterna se till att finanserna 
i den offentliga sektorn är i balans eller 
uppvisar ett överskott.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den offentliga sektorns finanser ska 
anses vara i balans om den årliga 
strukturella balansen i den offentliga 
sektorn har uppfyllt det landsspecifika 
mål på medellång sikt som fastställs i den 
reviderade stabilitets- och tillväxtpakten, 
med lägsta gräns för det strukturella 
underskottet på 0,5 procent av BNP till 
marknadspriser. Medlemsstaterna ska 
snabbt närma sig sina respektive mål på 
medellång sikt. De får endast i 
undantagsfall tillfälligt avvika från sina 
mål på medellång sikt eller från 
anpassningsbanan mot dessa mål, enligt 
villkoren i stabilitets- och tillväxtpakten.
När statsskulden i förhållande till BNP 
till marknadspriser är signifikant lägre än 
60 procent och riskerna för de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet är 
låga, kan den lägsta gräns för målet på 
medellång sikt som fastställs i andra 
stycket uppgå till ett strukturellt 
underskott på högst 1,0 procent av BNP 
till marknadspriser.

Or. en

Ändringsförslag 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I medlemsstaterna ska det finnas ett 
oberoende finanspolitiskt råd som ska 
övervaka genomförandet av de nationella 
finanspolitiska regler som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Informationskrav för emittering av 

statspapper
För att bättre kunna koordinera 
planeringen av statspappersemissioner 
och optimera 
finansieringsförutsättningarna i samband 
därmed ska medlemsstaterna i förväg 
rapportera sina emitteringsplaner för 
statspapper till kommissionen och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 oktober varje år ska 
medlemsstaterna till kommissionen och 
eurogruppen lämna in ett utkast till 
budgetplan för påföljande år.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utkastet ska innehålla följande 
information för påföljande år:

3. Utkastet kan innehålla följande 
information för påföljande år:

Or. en

Ändringsförslag 63
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bedömning av överensstämmelsen 
mellan förslaget till budgetplan och 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och finanspolitik samt 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En detaljerad beskrivning, med hjälp 
av indikatorerna i den gemensamma 
bedömningsramen, av planerade utgifter 
med direkt koppling till målen i unionens 
strategi för tillväxt och sysselsättning, 
inklusive offentliga investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 65
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Effekterna av förslaget till 
budgetplan med avseende på Europa 
2020-strategins tillväxtmål, 
sysselsättningsmål och sociala mål.

Or. en

Ändringsförslag 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Bedömning av de sociala 
konsekvenserna av förslaget till 
budgetplan och av dess överensstämmelse 
med unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål, de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
ekonomiska politik och riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik.
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Or. en

Ändringsförslag 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Prognoserna vid oförändrad politik i 
fråga om utgifter och inkomster som 
procentandel av BNP för den offentliga 
sektorn och dess huvudkomponenter.

(b) Prognoserna i fråga om utgifter och 
inkomster som procentandel av BNP för 
den offentliga sektorn och dess 
huvudkomponenter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Målen för utgifterna och inkomsterna 
som procentandel av BNP för den 
offentliga sektorn och dess 
huvudkomponenter, med beaktande av 
villkoren och kriterierna för att fastställa 
de offentliga utgifternas ökningstakt efter 
diskretionära åtgärder på inkomstsidan 
enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 1466/97.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En detaljerad beskrivning och 
väldokumenterad kvantifiering av de 
åtgärder som ska ingå i budgeten för 
kommande år för att överbrygga gapet 
mellan målen i led c och prognoserna vid 
oförändrad politik i enlighet med led b. 
Beskrivningen får vara mindre detaljerad 
i fråga om åtgärder som påverkar 
budgeten med mindre än 0,5 % av BNP. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas större
finanspolitiska reformplaner som kan ha 
spridningseffekter på andra medlemsstater 
som har euron som valuta.

(d) En beskrivning av de finanspolitiska 
reformplaner som kan ha 
spridningseffekter på andra medlemsstater 
som har euron som valuta.

Or. en

Ändringsförslag 70
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De viktigaste antagandena om 
förväntad ekonomisk utveckling och 
viktiga ekonomiska variabler som är 
relevanta för att uppnå budgetmålen. 
Antagandena ska baseras på oberoende 
prognoser för den makroekonomiska 
tillväxten.

(e) De viktigaste antagandena om 
förväntad ekonomisk och social utveckling 
och viktiga ekonomiska och sociala 
variabler som är relevanta för att uppnå 
budgetmålen. Antagandena ska baseras på 
oberoende prognoser för den 
makroekonomiska tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I tillämpliga fall, ytterligare 
indikationer på hur aktuella 
rekommendationer på budgetområdet som 
riktas till den berörda medlemsstaten i 
enlighet med artikel 121 i fördraget 
kommer att uppfyllas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de budgetmål som rapporterats i
utkastet till budgetplan i enlighet med 
punkt 3 a och c eller prognoserna vid 
oförändrad politik avviker från dem i det 
senaste stabilitetsprogrammet, ska 
avvikelserna förklaras.

4. Om utkastet till budgetplan avviker från 
riktlinjerna i det senaste 
stabilitetsprogrammet, ska avvikelserna 
förklaras.

Or. en

Ändringsförslag 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska i sina 
stabilitetsprogram och nationella 
reformprogram ta med en uppdaterad och 
detaljerad beskrivning, med hjälp av 
indikatorerna i den gemensamma 
bedömningsramen, av planerade utgifter
med direkt koppling till målen i unionens 
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strategi för tillväxt och sysselsättning, 
inklusive offentliga investeringar. Den 
detaljerade beskrivning som avses ovan 
ska i vederbörlig ordning förklara 
skillnaderna mellan planerade utgifter 
och de senaste stabilitetsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen upptäcker särskilt 
allvarliga brister i efterlevnaden av de 
finanspolitiska skyldigheter som fastställs 
i stabilitets- och tillväxtpakten ska den 
inom två veckor efter det att utkastet till 
budgetplan lämnades in, begära att 
medlemsstaten lämnar in ett reviderat 
utkast. Kommissionens begäran ska 
offentliggöras.

5. Om kommissionen upptäcker särskilt 
allvarliga brister i efterlevnaden av de 
landsspecifika rekommendationerna i den 
europeiska planeringsterminen ska den 
inom två veckor efter det att utkastet till 
budgetplan lämnades in, begära att 
medlemsstaten lämnar in ett reviderat 
utkast. Kommissionens begäran ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 75
Roger Helmer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen upptäcker särskilt 
allvarliga brister i efterlevnaden av de 
finanspolitiska skyldigheter som fastställs i 
stabilitets- och tillväxtpakten ska den inom 
två veckor efter det att utkastet till 
budgetplan lämnades in, begära att 
medlemsstaten lämnar in ett reviderat 

5. Om kommissionen upptäcker särskilt 
allvarliga brister i efterlevnaden av de 
finanspolitiska skyldigheter som fastställs i 
stabilitets- och tillväxtpakten ska den inom 
två veckor efter det att utkastet till 
budgetplan lämnades in, begära att 
medlemsstaten lämnar in ett reviderat 



AM\893420SV.doc 35/45 PE483.671v01-00

SV

utkast. Kommissionens begäran ska 
offentliggöras.

utkast. Kommissionen ska offentliggöra
och tydligt förklara sin begäran och svaret 
från den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 2–4 ska tillämpas i fråga om ett 
reviderat utkast till budgetplan.

Punkterna 2–4a ska tillämpas i fråga om ett 
reviderat utkast till budgetplan.

Or. en

Ändringsförslag 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 november ska 
kommissionen i nödvändiga fall anta ett 
yttrande om utkastet till budgetplan.

1. Om en medlemsstat inte presenterar en 
budget som följer kraven i stabilitets- och 
tillväxtpakten och leder mot målen i 
unionens strategi för tillväxt och 
sysselsättning ska kommissionen senast
den 1 november anta ett yttrande om 
utkastet till budgetplan.

Or. en

Ändringsförslag 78
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 november ska 
kommissionen i nödvändiga fall anta ett 
yttrande om utkastet till budgetplan.

1. Senast den 30 november ska 
kommissionen i nödvändiga fall anta ett 
yttrande om utkastet till budgetplan.
Kommissionen ska i detta sammanhang 
vederbörligen uppmärksamma hur den 
berörda medlemsstaten genomför 
Europa 2020-strategin för tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens yttrande ska 
offentliggöras och, på begäran av 
parlamentet i den berörda medlemsstaten, 
presenteras av kommissionen för 
parlamentet i den berörda medlemsstaten.

2. Kommissionens yttrande ska 
offentliggöras och, på begäran av 
parlamentet i den berörda medlemsstaten
eller Europaparlamentet, presenteras av 
kommissionen för parlamentet i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en samlad 
bedömning av situationen och utsikterna 
för de offentliga finanserna i euroområdet. 
Bedömningen ska offentliggöras.

3. Kommissionen får göra en samlad 
bedömning av situationen och utsikterna 
för de offentliga finanserna i euroområdet. 
Bedömningen ska offentliggöras.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en samlad 
bedömning av situationen och utsikterna 
för de offentliga finanserna i euroområdet. 
Bedömningen ska offentliggöras.

3. Kommissionen ska göra en samlad 
bedömning av situationen och utsikterna 
för de offentliga finanserna i euroområdet. 
Bedömningen, liksom följderna för 
Europa 2020-strategins tillväxtmål, 
sysselsättningsmål och sociala mål, ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Eurogruppen ska diskutera 
kommissionens yttrande om de nationella 
budgetplanerna samt om situationen och 
utsikterna för de offentliga finanserna i 
euroområde med kommissionens samlade 
bedömning enligt punkt 3 som underlag. 
Bedömningen ska offentliggöras.

4. Eurogruppen får diskutera 
kommissionens yttrande om de nationella 
budgetplanerna samt om situationen och 
utsikterna för de offentliga finanserna i 
euroområde med kommissionens samlade 
bedömning enligt punkt 3 som underlag. 
Bedömningen ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Eurogruppen ska diskutera 
kommissionens yttrande om de nationella 
budgetplanerna samt om situationen och 
utsikterna för de offentliga finanserna i 
euroområde med kommissionens samlade 
bedömning enligt punkt 3 som underlag. 
Bedömningen ska offentliggöras.

4. Eurogruppen och Europaparlamentets 
berörda utskott ska diskutera 
kommissionens yttrande om de nationella 
budgetplanerna samt om situationen och 
utsikterna för de offentliga finanserna i 
euroområde med kommissionens samlade 
bedömning enligt punkt 3 som underlag. 
Bedömningen ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget fastställer att en medlemsstat 
har ett alltför stort underskott, ska den 
medlemsstaten omfattas av punkterna 2–5 
i denna artikel tills förfarandet vid ett 
alltför stort underskott har upphävts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen, 
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och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, om 
målen för offentliga utgifter och inkomster, 
samt lämna information om de åtgärder 
som vidtagits och vilka typer av åtgärder 
som planeras för att uppnå målen. 
Rapporten ska offentliggöras.

Europaparlamentet, Ekonomiska och 
finansiella kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, om 
målen för offentliga utgifter och inkomster, 
samt lämna information om de åtgärder 
som vidtagits och vilka typer av åtgärder 
som planeras för att uppnå målen. 
Rapporten ska åtföljas av en analys av de 
sociala konsekvenserna. Rapporten ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 86
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, om 
målen för offentliga utgifter och inkomster, 
samt lämna information om de åtgärder 
som vidtagits och vilka typer av åtgärder 
som planeras för att uppnå målen. 
Rapporten ska offentliggöras.

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, om 
målen för offentliga utgifter och inkomster, 
samt lämna information om de åtgärder 
som vidtagits och deras följder för 
Europa 2020-strategins tillväxtmål, 
sysselsättningsmål och sociala mål samt 
vilka typer av åtgärder som planeras för att 
uppnå målen. Rapporten ska 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, om 
målen för offentliga utgifter och inkomster, 
samt lämna information om de åtgärder 
som vidtagits och vilka typer av åtgärder 
som planeras för att uppnå målen. 
Rapporten ska offentliggöras.

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om budgeteffekter 
och sociala effekter av diskretionära 
åtgärder både i fråga om utgifter och 
inkomster, om målen för offentliga utgifter 
och inkomster, samt lämna information om 
de åtgärder som vidtagits och vilka typer 
av åtgärder som planeras för att uppnå 
målen. Rapporten ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genomföra en omfattande oberoende 
revision av den offentliga sektorns 
räkenskaper samt rapportera om den. 
Revisionen ska genomföras i samordning 
med högre nationella revisionsorgan och 
ska inom ramen för förfarandet vid alltför 
stora underskott bedöma om 
räkenskaperna är tillförlitliga, 
fullständiga och korrekta. I detta 
sammanhang ska kommissionen 

utgår
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(Eurostat) bedöma kvaliteten på 
uppgifterna som medlemsstaterna 
rapporterar in i enlighet med förordning 
(EG) nr 679/20103.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det finns risk att tidsfristen för att 
korrigera det alltför stora underskottet inte 
efterlevs, ska kommissionen rikta en 
rekommendation till den berörda 
medlemsstaten om att anta ytterligare 
åtgärder inom en tidsram som är förenlig 
med den tidsfrist för korrigering av det 
alltför stora underskottet som avses i punkt 
1. Kommissionens rekommendation ska 
offentliggöras och, på begäran av 
parlamentet i den berörda medlemsstaten, 
presenteras av kommissionen för 
parlamentet i den berörda medlemsstaten.

2. Om det finns risk att tidsfristen för att 
korrigera det alltför stora underskottet inte 
efterlevs, ska kommissionen rikta en 
rekommendation till den berörda 
medlemsstaten om att anta ytterligare 
åtgärder inom en tidsram som är förenlig 
med den tidsfrist för korrigering av det 
alltför stora underskottet som avses i punkt 
1. Kommissionens rekommendation ska 
offentliggöras och, på begäran av 
parlamentet i den berörda medlemsstaten 
eller Europaparlamentet, presenteras av 
kommissionen för parlamentet i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den berörda medlemsstaten ska inom 
den tidsram som anges i 
kommissionsrekommendationen i punkt 2 
rapportera till kommissionen om åtgärder 

3. Den berörda medlemsstaten ska inom 
den tidsram som anges i 
kommissionsrekommendationen i punkt 2 
rapportera till kommissionen om åtgärder 
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som vidtagits som svar på denna 
rekommendation tillsammans med 
rapporterna enligt artikel 7.3. Rapporten 
ska omfatta budgeteffekterna av alla 
vidtagna diskretionära åtgärder, målen för 
offentliga utgifter och inkomster, 
information om vidtagna åtgärder, vilka 
typer av åtgärder som planeras för att 
uppnå målen samt information om övriga 
åtgärder som vidtagits som svar på 
kommissionens rekommendation. 
Rapporten ska offentliggöras.

som vidtagits som svar på denna 
rekommendation tillsammans med 
rapporterna enligt artikel 7.3. Rapporten 
ska omfatta budgeteffekter och sociala 
effekter av alla vidtagna diskretionära 
åtgärder, målen för offentliga utgifter och 
inkomster, information om vidtagna 
åtgärder, vilka typer av åtgärder som 
planeras för att uppnå målen, information 
om övriga åtgärder som vidtagits som svar 
på kommissionens rekommendation samt
hur åtgärderna påverkar uppfyllandet av 
målen i unionens strategi för tillväxt och 
sysselsättning. Rapporten ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 91
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Förenlighet med Europeiska unionens 

tillväxt- och sysselsättningsmål
Denna förordning fritar inte en 
medlemsstat från skyldigheten att uppfylla 
kraven vad avser Europa 2020-strategins 
tillväxtmål, sysselsättningsmål och sociala 
mål, och tillåter den heller inte att 
ignorera eller försumma sin allmänna 
skyldighet att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott 
socialt skydd och kämpa mot social 
utestängning, i enlighet med artikel 9 i 
EUF-fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) effekterna av denna förordning vad 
avser Europa 2020-strategins tillväxtmål, 
sysselsättningsmål och sociala mål.

Or. en

Ändringsförslag 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) hur denna förordning bidrar till 
genomförandet av unionens strategi för 
tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 94
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2012 lägga fram förslag till 
en europeisk skuldinlösenfond.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Ekonomisk dialog

1. För att förstärka dialogen mellan 
unionsinstitutionerna, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och säkerställa ökad 
transparens och ansvarighet, får 
Europaparlamentets ansvariga utskott 
uppmana rådets ordförande, 
kommissionen och, i förekommande fall, 
Europeiska rådets ordförande eller 
Eurogruppens ordförande att i utskottet 
diskutera de yttranden och 
rekommendationer som har antagits 
enligt denna förordning.
2. Europaparlamentets ansvariga utskott 
får erbjuda en medlemsstat som är 
föremål för ett yttrande eller en 
rekommendation från rådet enligt denna 
förordning tillfälle att delta i en 
diskussion.
3. Parlamentet i den medlemsstat som är 
föremål för ett yttrande eller en 
rekommendation enligt denna förordning 
får bjuda in företrädare för kommissionen 
att delta i en diskussion.
4. Rådet och kommissionen ska 
regelbundet informera 
Europaparlamentet om genomförandet av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
medlemsstater som omfattas av 
förfarandet vid alltför stora underskott vid 
tidpunkten för denna förordnings 
ikraftträdande.

utgår

Or. en


