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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Den 29 september 2010 lade kommissionen fram ett lagstiftningspaket med syftet att stärka 
den ekonomiska styrningen i EU och euroområdet.  Paketet utgörs av sex förslag: Fyra av 
dem behandlar de offentliga finanserna och innefattar en reform av stabilitets- och 
tillväxtpakten, medan målet med de två nya förordningarna är att kartlägga och ta itu med 
framväxande makroekonomiska obalanser inom EU och euroområdet.

I de två sistnämnda förslagen föreslår kommissionen i syfte att utvidga EU:s ekonomiska 
övervakning till icke-finansiella områden, en rad nya delar som avser övervakningen och 
korrigeringen av makroekonomiska obalanser. Den förebyggande delen utgörs av en 
regelbunden bedömning av risken för obalanser som bygger på en resultattavla, som består av 
indikatorer, samt på djuplodande landsspecifika analyser. Vid behov kan rådet rikta 
landsspecifika rekommendationer till en medlemsstat med allvarliga obalanser eller obalanser, 
som äventyrar den ekonomiska och monetära unionens funktion. Dessutom innebär den 
korrigerande delen, såsom den presenteras i förslaget om verkställighetsåtgärder för att 
korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet, att medlemsstater i 
euroområdet som uppvisar bristande efterlevnad av sina respektive rekommendationer kan bli 
föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott och i sista hand åläggas sanktioner i 
form av årliga böter.

Iakttagelser

Kommissionens förslag innehåller många förnuftiga idéer. Föredraganden delar generellt sett 
kommissionens uppfattning, att det är nödvändigt att utveckla ett nytt strukturerat förfarande 
för att förebygga och korrigera skadliga makroekonomiska obalanser i alla medlemsstater. 
Föredraganden påminner om att kommissionens EMU@10-meddelande redan pekade på de 
ökade skillnaderna mellan medlemsstaterna före krisen, och att Europaparlamentet i sin 
resolution om EMU@10 grundligt behandlade denna punkt. En mekanism för att övervaka 
och förebygga sådana skillnader och obalanser är därför mer än välkommen. Föredraganden 
anser emellertid att ett antal ändringar är nödvändiga för att se till att obalanser och skillnader 
mellan medlemsstater upptäcks, förebyggs och i sista hand korrigeras på ett effektivt sätt. 
Föredraganden föreslår därför en rad ändringar av kommissionens förslag om ”förebyggande 
och korrigering av makroekonomiska obalanser” och om ”verkställighetsåtgärder för att 
korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet”, som avser följande 
huvudaspekter:

– EU:s övervakningsram bör utöver aspekter av allmän ekonomisk och finansiell 
karaktär också omfatta sysselsättningsaspekter och sociala aspekter. Artikel 148 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör därför läggas till 
som rättslig grund i den förebyggande delen av övervakningsramen, och den berörda 
förordningen bör innehålla bestämmelser om förebyggande och korrigering av såväl 
makroekonomiska som sociala obalanser. På så sätt garanteras ett mer integrerat 
ekonomiskt och socialt tillvägagångssätt.
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– I enlighet med vad som nämns ovan bör man vid bedömningen av obalanserna ta 
hänsyn till instrumenten som bygger på artikel 148 i EUF-fördraget, särskilt 
riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, och dess instrument bör 
kompletteras av särskilda verktyg för att upptäcka och förebygga sociala obalanser. 
Sysselsättningskommittén (EMCO) och kommittén för socialt skydd (SPC) bör 
sålunda aktivt involveras i alla övervakningsförfaranden av betydelse.

– Resultattavlan med indikatorer som ska tjäna som verktyg för att tidigt upptäcka och 
övervaka obalanser bör antas och regelbundet uppdateras av kommissionen i form av 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. De viktigaste 
indikatorerna bör omfatta relevanta aspekter med avseende på sysselsättning, 
arbetslöshet, fattigdom och beskattning.

– Systemet för korrigering av obalanser bör inte endast bidra till budgetmässig disciplin 
i euroområdets medlemsstater. Lika viktigt är det att det utformas på ett sådant sätt att 
asymmetriska chocker undviks och att det också bidrar till hållbar tillväxt och nya 
arbetstillfällen. Systemet bör därför bidra till att EU:s tillväxt- och sysselsättningsmål 
uppnås, t.ex. de som antagits inom ramen för Europa 2020-strategin.

– Dessutom bör systemet för korrigering, även när det rör sig om korrigering av alltför 
stora obalanser, inte bara utgöras av böter (sanktioner) utan även av incitament. Vid 
beslut om att ålägga en medlemsstat en sanktion eller böter bör en social 
konsekvensbedömning göras.

– Böter som drivits in från medlemsstater som inte iakttar sina respektive 
rekommendationer bör användas till att stödja EU:s långsiktiga investeringar och 
sysselsättningsmål och inte enbart fördelas till medlemsstater som inte omfattas av 
något förfarande vid alltför stora underskott, såsom kommissionen föreslår.

Föredraganden anser slutligen att det är av yttersta betydelse att Europaparlamentets roll 
stärks i hela övervakningsprocessen. Regelbundna samråd med arbetsmarknadens parter och 
ett utökat deltagande av de nationella parlamenten är nödvändiga förutsättningar för en 
trovärdig och transparent övervakningsram.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om förebyggande och 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om förebyggande och 
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korrigering av makroekonomiska obalanser korrigering av makroekonomiska och 
sociala obalanser

Or. en

Motivering

EU:s nya övervakningsram bör utöver aspekter av allmän ekonomisk och finansiell karaktär 
omfatta sysselsättningsaspekter och sociala aspekter. Den föreslagna förordningen bör därför 
inriktas på både makroekonomiska och sociala obalanser i EU.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 121.6, i kombination med 
artikel 148.3 och 148.4,

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att kunna utveckla den 
samordnade sysselsättningsstrategi som 
föreskrivs i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, bör 
medlemsstaterna och unionen verka i 
enlighet med de vägledande principerna 
om att främja en kvalificerad, utbildad 
och anpassningsbar arbetskraft, och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar. 

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Den inre marknaden, i enlighet med 
EUF-fördraget, ska verka för en hållbar 
utveckling av unionen som bygger på en 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, en social marknadsekonomi 
med hög konkurrenskraft där full 
sysselsättning och social sammanhållning 
eftersträvas, samt en hög miljöskyddsnivå 
och en förbättring av miljökvaliteten.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Enligt EUF-fördraget ska unionen 
vid fastställandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Europeiska rådet antog den 
17 juni 2010 en ny strategi för 
sysselsättning och tillväxt, Europa 
2020-strategin, för att hjälpa unionen att 
gå starkare ur krisen och inrikta sin 
ekonomi på en smart och hållbar tillväxt 
för alla, med hög sysselsättning, 
produktivitet och social sammanhållning. 
Europeiska rådet beslutade också att den 
1 januari 2011 införa en europeisk termin 
för samordning av den ekonomiska 
politiken, så att medlemsstaterna kan dra 
fördelar av en tidig samordning på 
unionsnivå, och så att en förstärkt 
övervakning kan ske samtidigt som det 
görs en bedömning av både 
budgetåtgärder och strukturreformer som 
främjar tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I synnerhet bör övervakningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik 
breddas till att utöver budgetövervakning 
även inbegripa att förebygga alltför stora 
makroekonomiska obalanser och hjälpa de 
berörda medlemsstaterna att arbeta fram 
korrigeringsplaner innan avvikelserna blir 
alltför stora. Breddningen av den 
ekonomiska övervakningen bör ske 
parallellt med en fördjupad övervakning av 
de offentliga finanserna.

(3) I synnerhet bör övervakningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik 
breddas till att utöver budgetövervakning 
även inbegripa att förebygga alltför stora 
makroekonomiska och sociala obalanser 
och hjälpa de berörda medlemsstaterna att 
arbeta fram korrigeringsplaner innan 
avvikelserna blir alltför stora, främja 
ömsesidigt stärkande utvecklingsstrategier 
och underlätta uppföljningen av 
framstegen i riktning mot unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål. 
Breddningen av den ekonomiska 
övervakningen bör ske parallellt med en 
fördjupad övervakning av de offentliga 
finanserna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att göra det lättare att komma till 
rätta med sådana obalanser krävs ett i lag 
detaljreglerat förfarande.

(4) För att göra det lättare att komma till 
rätta med sådana obalanser krävs ett mer 
integrerat ekonomiskt och socialt 
tillvägagångssätt och ett i lag detaljreglerat 
förfarande.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är lämpligt att komplettera den 
multilaterala övervakning som avses i 
artiklarna 121.3 och 121.4 i fördraget med 
särskilda regler för upptäckt, förebyggande 
och korrigering av makroekonomiska 
obalanser.

(5) Det är lämpligt att komplettera den 
multilaterala övervakning som avses i 
artikel 121.3 och 121.4 i EUF-fördraget
med särskilda regler för upptäckt, 
förebyggande och korrigering av 
makroekonomiska obalanser, som omfattar 
såväl incitament som böter.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det är lämpligt att komplettera den 
gemensamma årsrapport som avses i 
artikel 148 i EUF-fördraget med särskilda 
verktyg för att upptäcka och förebygga 
sociala obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget med avseende 
på resultattavlan som ett verktyg för att 
underlätta tidig upptäckt och övervakning 
av obalanser. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Resultattavlan bör bestå av ett 
begränsat antal reala och nominella 
ekonomiska, sociala och finansiella 
indikatorer av vikt för att upptäcka 
makroekonomiska och sociala obalanser, 
med tillhörande indikativa tröskelvärden. 
Resultattavlans sammansättning bör vid 
behov ändras genom delegerade akter, 
bland annat på grund av växande hot mot 
den makroekonomiska och sociala
stabiliteten eller förbättrad tillgång till 
relevanta statistiska uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Överskridande av ett eller flera 
indikativa tröskelvärden behöver inte med
nödvändighet betyda att makroekonomiska 
obalanser håller på att växa fram, eftersom 
den ekonomiska politiken måste beakta 
samverkan mellan olika makroekonomiska 
variabler. En ekonomisk bedömning bör 
säkerställa att alla olika uppgifter, från 
resultattavlan såväl som andra källor, sätts 
in i sitt sammanhang och blir en del av en 
heltäckande analys.

(8) Överskridande av ett eller flera 
indikativa tröskelvärden behöver inte med 
nödvändighet betyda att makroekonomiska 
och sociala obalanser håller på att växa 
fram, eftersom den ekonomiska politiken 
måste beakta samverkan mellan olika 
makroekonomiska variabler samt den fas 
av konjunkturcykeln som en ekonomi 
befinner sig i. En ekonomisk bedömning 
bör säkerställa att alla olika uppgifter, från 
resultattavlan såväl som andra källor, sätts 
in i sitt sammanhang och blir en del av en 
heltäckande analys.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett förfarande för att övervaka och 
korrigera skadliga makroekonomiska 
obalanser, med förebyggande och 
korrigerande inslag, kräver förstärkta 
övervakningsverktyg baserade på dem som 
används i det multilaterala 
övervakningsförfarandet. Detta kan 
innefatta utökade kontrollbesök av 
kommissionen i medlemsstaterna och 
kompletterande rapportering av 
medlemsstaterna i händelse av allvarliga 
obalanser, inbegripet obalanser som 
äventyrar den ekonomiska och monetära 
unionens korrekta funktion.

(10) Ett förfarande för att övervaka och 
korrigera skadliga makroekonomiska och 
sociala obalanser, med förebyggande och 
korrigerande inslag, kräver förstärkta 
övervakningsverktyg baserade på dem som 
används i det multilaterala 
övervakningsförfarandet och analyser av 
sysselsättningens inverkan på den 
makroekonomiska situationen med 
utgångspunkt i de gemensamma 
bedömningsramarna, även verktyget för 
bedömning av sysselsättningssituationen.  
Detta kan innefatta utökade kontrollbesök 
av kommissionen i medlemsstaterna och 
kompletterande rapportering av 
medlemsstaterna i händelse av allvarliga 
obalanser, inbegripet obalanser som 
äventyrar den ekonomiska och monetära 
unionens eller den sociala 
sammanhållningens korrekta funktion.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid bedömning av obalanser ska 
hänsyn tas till hur allvarliga de är, i vilken 
omfattning de kan betraktas som ohållbara 
samt till eventuella negativa ekonomiska 
och finansiella spridningseffekter till andra 
medlemsstater. Den berörda 

(11) Vid bedömning av obalanser ska 
hänsyn tas till hur allvarliga de är, i vilken 
omfattning de kan betraktas som ohållbara 
samt särskilt till eventuella negativa 
ekonomiska, sociala och finansiella 
spridningseffekter till andra medlemsstater. 
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medlemsstatens förmåga till ekonomisk 
anpassning och uppnådda resultat avseende 
efterlevnad av tidigare rekommendationer 
som avgetts enligt denna förordning och 
andra rekommendationer som avgetts 
enligt artikel 121 i fördraget som en del av 
den multilaterala övervakningen, särskilt 
de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik, ska också beaktas.

Den berörda medlemsstatens förmåga till 
ekonomisk anpassning och uppnådda 
resultat avseende efterlevnad av tidigare 
rekommendationer som avgetts enligt 
denna förordning och andra 
rekommendationer som avgetts enligt 
artiklarna 121 och 148 i EUF-fördraget
som en del av den multilaterala 
övervakningen, särskilt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik och 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, ska också beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Om makroekonomiska och sociala 
obalanser konstateras ska 
rekommendationer lämnas till den berörda 
medlemsstaten som vägledning för 
lämpliga politiska åtgärder. Den berörda 
medlemsstatens ekonomisk-politiska 
reaktion för att korrigera obalanser ska 
vara snabb och alla tillgängliga ekonomisk-
politiska instrument som de offentliga 
myndigheterna förfogar över bör utnyttjas.
Reaktionen ska anpassas till den berörda 
medlemsstatens specifika miljö och 
omständigheter och täcka den ekonomiska 
politikens huvudområden, inbegripet 
finans- och skattepolitik, 
arbetsmarknadspolitik, varu- och 
tjänstemarknader och reglering av den 
finansiella sektorn. Den bör ske med 
hänsyn till artikel 9 i EUF-fördraget och i 
syfte att främja en hög 
sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.
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Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Förvarningarna och 
rekommendationerna från Europeiska 
systemrisknämnden till medlemsstaterna 
eller till unionen gäller risker av 
makrofinansiell natur. De kan också 
motivera lämpliga uppföljningsåtgärder när 
det gäller övervakning av obalanser.

(13) Förvarningarna och 
rekommendationerna från Europeiska 
systemrisknämnden till medlemsstaterna 
eller till unionen gäller enbart risker av 
makrofinansiell natur. De kan också 
motivera lämpliga uppföljningsåtgärder när 
det gäller övervakning av obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Om allvarliga makroekonomiska 
obalanser konstateras, inbegripet obalanser 
som äventyrar den ekonomiska och 
monetära unionens funktion, ska ett 
förfarande vid alltför stora obalanser 
inledas. Detta kan inkludera 
rekommendationer till medlemsstaten, 
skärpt övervakning, och när det gäller 
medlemsstater vars valuta är euro, 
möjligheten till verkställighet i enlighet 
med förordning (EU) nr […/…] om landet 
i fråga upprepat underlåter att vidta 
korrigerande åtgärder.

(14) Om allvarliga makroekonomiska och 
sociala obalanser konstateras, inbegripet 
obalanser som äventyrar den ekonomiska 
och monetära unionens eller den sociala 
sammanhållningens funktion, ska ett 
förfarande vid alltför stora obalanser 
inledas. Detta kan inkludera 
rekommendationer till medlemsstaten, 
skärpt övervakning, och när det gäller 
medlemsstater vars valuta är euro, 
möjligheten till verkställighet i enlighet 
med förordning (EU) nr […/…] om landet 
i fråga upprepat underlåter att vidta 
korrigerande åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Eftersom ett effektivt ramverk för att 
upptäcka och förebygga makroekonomiska 
obalanser inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna var för sig på 
grund av de djupa handelsmässiga och 
finansiella banden mellan länderna liksom 
på grund av de externa effekterna av 
nationell ekonomisk politik på unionen och 
euroområdet som helhet och att detta 
därför bättre kan uppnås på unionsnivå, 
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(16) Eftersom ett effektivt ramverk för att 
upptäcka och förebygga makroekonomiska 
och sociala obalanser inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna var för sig på grund av de 
djupa handelsmässiga och finansiella 
banden mellan länderna liksom på grund 
av de externa effekterna av nationell 
ekonomisk politik på unionen och 
euroområdet som helhet och att detta 
därför bättre kan uppnås på unionsnivå, 
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen.  I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
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dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs detaljerade 
regler för upptäckt, förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska obalanser 
inom unionen.

I denna förordning fastställs detaljerade 
regler för upptäckt, förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska och 
sociala obalanser inom unionen.

Or. en

Motivering

EU:s nya övervakningsram bör utöver aspekter av allmän ekonomisk och finansiell karaktär 
omfatta sysselsättningsaspekter och sociala aspekter. Den föreslagna förordningen bör därför 
inriktas på både makroekonomiska och sociala obalanser i EU.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) obalanser: makroekonomisk eller social 
utveckling som inverkar negativt på, eller 
skulle kunna inverka negativt på, 
ekonomin eller den sociala 
sammanhållningen i en medlemsstat, i 
euroområdet, eller i unionen som helhet.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att underlätta tidig upptäckt och 
övervakning av obalanser ska 
kommissionen, efter samråd med 
arbetsmarknadens parter, genom 
delegerade akter i enlighet med artikel -12 
och på de villkor som fastställs i 
artiklarna -12a och -12b, upprätta en 
resultattavla som omfattar följande 
indikatorer, som vid behov kan ändras för 
att inbegripa nya framväxande obalanser, 
och för att bättre kunna bedöma 
konkurrenspositionen eller alltför stora 
interna och externa obalanser i 
förhållande till:
a) produkt- och tjänstemarknaderna 
(inflation, bytesbalans, offentliga och 
privata utgifter för forskning och 
utveckling, utvecklingen av bostads-, 
jordbruks- och energipriserna),
b) kapitalmarknaderna (kredittillväxten, 
offentliga och privata skulder, offentliga 
och privata investeringar, utländska 
direktinvesteringar − nettopositioner i 
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utländska tillgångar),
c) arbetsmarknaderna (sysselsättning och 
arbetslöshet efter kön och åldersgrupper, 
löne- och ersättningsskalor, investeringar 
i utbildning, fattigdom), 
d) beskattning (skattesatser för arbete och 
kapital),
e) finanspolitisk, ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Resultattavlan ska bestå av flera olika 
makroekonomiska, sociala och 
makrofinansiella indikatorer för 
medlemsstaterna. Kommissionen ska
fastslå indikativa symmetriska nedre och 
övre tröskelvärden för dessa indikatorer 
som ska fungera som förvarningsnivåer, 
varvid hänsyn ska tas till 
medlemsstaternas prestationer i 
utgångsläget samt den genomsnittliga 
situationen för unionen och euroområdet 
och hur den har utvecklats över tiden. 
Tröskelvärdena för medlemsstater som har 
euro som valuta kan skilja sig från 
tröskelvärdena för övriga medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultattavlans lämplighet, 
inbegripet sammansättningen av 
indikatorer, de fastställda tröskelvärdena 
och den använda metodiken, och vid behov 
anpassa den för att bevara eller förbättra 
möjligheterna att upptäcka framväxande 
obalanser och övervaka hur de utvecklas.
Förändringar av den underliggande 
metodiken och resultattavlans 
sammansättning med tillhörande 
tröskelvärden ska offentliggöras.

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

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska minst en gång per år 
uppdatera resultattavlans uppgifter på 
indikatorerna för respektive medlemsstat.
Den uppdaterade resultattavlan ska 
offentliggöras.

1. Kommissionen ska minst en gång per år 
uppdatera resultattavlans uppgifter på 
indikatorerna för respektive medlemsstat 
och härvid ta hänsyn till 
medlemsstaternas särskilda ekonomiska 
och sociala situation, och varje enskild 
indikators olika effekter i deras respektive 
makroekonomiska och sociala situation. 
Den uppdaterade resultattavlan ska
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Som en del av den multilaterala 
övervakningen i enlighet med artikel 121.3 
i EUF-fördraget och granskningen av 
genomförandet av sysselsättningspolitiken 
enligt artikel 148.4 i EUF-fördraget, ska 
rådet diskutera och anta slutsatser om 
kommissionens rapport efter att ha hört 
sysselsättningskommittén och 
arbetsmarknadernas parter.  Eurogruppen 
ska diskutera rapporten i den mån den 
direkt eller indirekt avser medlemsstater 
som har euron som valuta.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) i tillämpliga fall, om den medlemsstat 
som granskas har vidtagit lämpliga 
åtgärder som svar på de rekommendationer 
eller uppmaningar som rådet antagit med 
stöd av artiklarna 121, 126 och 148 i 
fördraget och enligt artiklarna 6, 7, 8, och 
10 i denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen, på grundval av den 
fördjupade granskning som avses i artikel 5 
i denna förordning, anser att det föreligger 
obalanser i en medlemsstat ska 
kommissionen informera rådet om detta.
På rekommendation från kommissionen 
kan rådet lämna nödvändiga 
rekommendationer till den berörda 
medlemsstaten i enlighet med förfarandet i 
artikel 121.2 i fördraget.

1. Om kommissionen, på grundval av den 
fördjupade granskning som avses i artikel 5 
i denna förordning, anser att det föreligger 
obalanser i en medlemsstat ska 
kommissionen informera 
Europaparlamentet och rådet om detta. På 
rekommendation från kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet kan 
rådet lämna nödvändiga rekommendationer 
till den berörda medlemsstaten i enlighet 
med förfarandet i artikel 121.2 i fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet ska informera Europaparlamentet
om dessa rekommendationer. Rådets 
rekommendationer ska offentliggöras.

2. Rådet ska informera de nationella 
parlamenten om dessa rekommendationer. 
Rådets rekommendationer ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen, på grundval av den 
fördjupade granskning som avses i artikel 
5, anser att en medlemsstat har drabbats av 
alltför stora obalanser ska kommissionen 
informera rådet om detta.

1. Om kommissionen, på grundval av den 
fördjupade granskning som avses i artikel 
5, anser att en medlemsstat har drabbats av 
alltför stora obalanser ska kommissionen 
informera Europaparlamentet och rådet 
om detta.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de ekonomiska omständigheterna 
förändras kan rådet på rekommendation 
från kommissionen ändra de 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 7 i enlighet med det förfarande som 
fastställs i den artikeln. Den berörda 
medlemsstaten ska lämna in en reviderad 
plan för korrigerande åtgärder som ska 
bedömas i enlighet med förfarandet i 
artikel 8.

4. Om de ekonomiska omständigheterna 
förändras kan rådet på rekommendation 
från kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet ändra de 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 7 i enlighet med det förfarande som 
fastställs i den artikeln. Den berörda 
medlemsstaten ska lämna in en reviderad 
plan för korrigerande åtgärder som ska 
bedömas i enlighet med förfarandet i 
artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel -12 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12
Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 3.1 ska ges till 
kommissionen för en period på fyra år 
efter …*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om de delegerade befogenheterna 
senast sex månader innan perioden på 
fyra månader löpt ut. Delegeringen av 
befogenhet ska automatiskt förlängas med 
perioder av samma längd, om den inte 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet i enlighet med artikel -12a.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
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3. Befogenhet att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i artiklarna -12a och 
-12b.
__________
*Den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel -12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12a
Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart, eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Beslutet ska inte 
påverka giltigheten av de delegerade akter 
som redan trätt i kraft. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en



PE454.629v01-00 26/26 PA\851861SV.doc

SV

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel -12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -12b
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot den delegerade akten inom 
en period på tre månader efter antagandet 
av akten. På Europaparlamentets eller 
rådets initiativ ska denna period förlängas 
med tre månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av den period som 
avses i punkt 1 har invänt mot den 
delegerade akten ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft den dag som anges i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan denna period löper 
ut, om både Europaparlamentet och rådet 
har underrättat kommissionen om att de 
har beslutat att inte invända.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten inom 
den period som anges i punkt 1, ska den 
inte träda i kraft. I enlighet med 
artikel 296 i EUF-fördraget ska den 
institution som invänder mot den 
delegerade akten ange skälen för detta.

Or. en


