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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Den 29 september 2010 presenterade kommissionen ett lagstiftningspaket i syfte att förstärka 
den ekonomiska styrningen inom EU och euroområdet. Paketet består av sex förslag: fyra av 
dem behandlar de offentliga finanserna och innebär bland annat 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.

Kommissionen föreslår att medlemsstaternas efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten 
förstärks och att samordningen av finanspolitiken skärps. I den så kallade preventiva delen av 
stabilitets- och tillväxtpakten har den nuvarande förordningen (EG) nr 1466/1997 om 
förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska politiken ändrats i syfte att se till att medlemsstaterna följer 
en ”försiktig” finanspolitik under goda tider för att bygga upp en nödvändig buffert inför 
sämre tider. I den så kallade korrigerande delen har dessutom ändringsförslag till förordning 
(EG) nr 1467/1997 om ”förfarandet vid alltför stora underskott” lagts fram för att se till att 
skuldutvecklingarna följs mer noggrant och jämställs med underskottsutvecklingen.

Vidare har ett direktiv med krav på medlemsstaternas budgetramar lagts fram för att 
uppmuntra till ansvar för de offentliga finanserna genom att sätta upp minimikrav för 
nationella finansramar och se till att de är förenliga med förpliktelserna enligt fördraget. För 
att stödja ändringarna i de preventiva och korrigerande delarna av stabilitets- och 
tillväxtpakten föreslog kommissionen också en skärpning av tillsynsmekanismerna för 
medlemsstaterna i euroområdet.

Iakttagelser

Detta förslag till yttrande berör kommissionens förslag till ändring av förordning (EG) 
nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska politiken. Föredraganden håller med om att varken de 
preventiva eller de korrigerande delarna av stabilitets- och tillväxtpakten gett resultat och 
därför måste reformeras. Reformen bör bygga på de erfarenheter som gjorts under de år som 
pakten existerat, och även under den aktuella ekonomiska och finansiella krisen. 
Föredraganden anser emellertid att kommissionens förslag till reform av den preventiva delen 
av stabilitets- och tillväxtpakten uppvisar brister på många punkter och lägger därför fram 
ändringsförslag för att åtgärda följande frågor: 

– EU:s ram för övervakning av de offentliga finanserna och för övervakning och 
samordning av den ekonomiska politiken bör breddas så att den inbegriper sysselsättning 
och sociala aspekter. Artikel 148 i fördraget bör därför läggas till som rättslig grund i den 
preventiva delen av övervakningsramen. 

– I samband med det ovannämnda bör de instrument som bygger på artikel 148 i fördraget, 
särskilt riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, beaktas av 
medlemsstaterna när de lägger fram sina respektive stabilitets- och konvergensprogram, 
samt även under granskningen av dessa program. Sysselsättningskommittén (EMCO) och 
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kommittén för socialt skydd (SPC) bör sålunda aktivt involveras i alla 
övervakningsförfaranden av betydelse.

– Den multilaterala övervakningen av stabilitets- och konvergensprogrammen bör 
genomföras som en del av den europeiska terminen – vilken bör inbegripas i förordningen 
– och tillsammans med övervakningen av makroekonomiska och sociala obalanser och 
granskningen av genomförandet av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
och riktlinjerna för sysselsättningspolitiken.

– Medlemsstaternas stabilitets- och konvergensprogram bör innehålla uppgifter om 
överensstämmelse mellan medlemsstaternas budgetmål och EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi, såsom Europa 2020-strategin och särskilt de allmänna riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken och riktlinjerna för sysselsättningspolitiken.

– Tillfälliga avsteg från en finanspolitik som föredraganden föredrar att klassificera som 
effektiv i stället för försiktig (som inte kan definieras) bör i den mening som avses i 
förordningen tillåtas, inte bara vid allvarlig ekonomisk nedgång utan även vid social 
nedgång.

– Möjligheten för medlemsstater som genomför strukturreformer att avvika från sina 
medelfristiga budgetmål bör inte kopplas till pensionsreformer vars syfte är att främja 
vissa modeller. En sådan möjlighet bör i stället tillåtas för medlemsstater som genomför 
strukturreformer som bidrar till att bevara eller skapa arbetstillfällen och till att minska 
fattigdomen.

Slutligen anser föredraganden att det är ytterst viktigt att förbättringen av den ekonomiska 
styrningen går hand i hand med en stärkt demokratisk legitimitet för den europeiska 
styrningen. I detta avseende bör Europaparlamentets roll stärkas under hela 
övervakningsprocessen. Regelbundna samråd med arbetsmarknadens parter och ett utökat 
deltagande för de nationella parlamenten är även en förutsättning 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 – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I syfte att utforma en samordnad 
sysselsättningsstrategi, i enlighet med 
bestämmelserna i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), bör medlemsstaterna 
och unionen efterleva de vägledande 
principerna om främjande av en 
kvalificerad, utbildad och anpassningsbar 
arbetskraft och en arbetsmarknad som är 
mottaglig för ekonomiska förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I EUF-fördraget föreskrivs 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 och kampen mot social 
utestängning.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Målet med stabilitets- och 
tillväxtpakten är att uppnå sunda offentliga 
finanser och därmed stärka 
förutsättningarna för prisstabilitet och stark 
hållbar tillväxt som vilar på en finansiellt 
stabil grund och gynnar skapandet av 
sysselsättning.

(3) Målet med stabilitets- och 
tillväxtpakten är att uppnå sunda offentliga 
finanser och därmed stärka 
förutsättningarna för prisstabilitet och stark 
hållbar tillväxt som vilar på en finansiellt 
stabil grund och gynnar skapandet av 
sysselsättning, och den bör därför bidra 
till ökade långsiktiga investeringar till 
förmån för en smart och hållbar tillväxt 
som inbegriper alla.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna för 
hur de ska bedömas bör vidare anpassas 
mot bakgrund av erfarenheterna av att 
genomföra stabilitets- och tillväxtpakten.

(5) Innehållet i stabilitets- och 
konvergensprogrammen och kriterierna för 
hur de ska bedömas bör vidare anpassas 
mot bakgrund av erfarenheterna av att 
genomföra stabilitets- och tillväxtpakten, 
särskilt avseende dess bidrag till tillväxt 
och skapande av arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5a) Förbättringen av den ekonomiska 
styrningen bör gå hand i hand med en 
stärkt demokratisk legitimitet för den 
ekonomiska styrningen inom EU, vilket 
bör uppnås genom att Europaparlamentet 
och nationella parlamentet i högre 
utsträckning och vid rätt tidpunkt deltar 
under hela förfarandena för 
samordningen av den ekonomiska 
politiken och till fullo utnyttjar de 
instrument som fastställs i 
EUF-fördraget, särskilt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik och 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar.

(6) Genom att hålla fast vid det 
medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal 
till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att 
de kan göra snabba framsteg mot hållbara 
finanser och ha manöverutrymme i de 
offentliga finanserna, framför allt med 
hänsyn till behovet av offentliga 
investeringar som bidrar till att uppfylla 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) När rådet granskar och övervakar 
stabilitets- och konvergensprogrammen, 
särskilt de medelfristiga budgetmålen 
eller de målinriktade anpassningsbanorna 
för att uppnå dessa mål, bör det beakta 
relevanta konjunkturmässiga och 
strukturella särdrag i varje medlemsstats 
ekonomi och hur dessa påverkar andra 
medlemsstaters ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Skyldigheten att uppnå och bibehålla 
det medelfristiga budgetmålet måste 
genomföras i praktiken genom 
fastställande av principer för en 
ansvarsfull så kallat försiktig 
finanspolitik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En symmetrisk hållning till en 
effektiv finanspolitik under 
konjunkturcykeln genom ökad 
budgetdisciplin under ekonomiskt goda 
tider bör uppnås med målet att tillåta 
kontracyklisk politik och stegvis uppnå det 
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medelfristiga budgetmålet. Genom att 
uppfylla det medelfristiga budgetmålet bör 
medlemsstaterna kunna hantera normala 
konjunktursvängningar och samtidigt 
hålla underskottet i de offentliga 
finanserna under referensvärdet på 3 % 
av BNP samt garantera snabba framsteg 
för att uppnå hållbarhet i de offentliga 
finanserna. Med beaktande av detta bör 
det medelfristiga budgetmålet ge 
manöverutrymme i de offentliga 
finanserna, framför allt med hänsyn till 
behovet av offentliga investeringar som 
kan bidra till att uppfylla unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att förstärka det nationella 
ansvaret för stabilitets- och tillväxtpakten 
bör nationella budgetramar till fullo vara 
förenliga med målen för multilateral 
övervakning i unionen, och i synnerhet 
med den europeiska terminen, och de 
nationella parlamenten och alla andra 
relevanta intressenter, särskilt 
arbetsmarknadens parter, bör i god tid 
informeras och vederbörligen involveras.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En försiktig finanspolitik innebär att 
utgiftstakten under normala omständigheter 
inte får överstiga en försiktigt beräknad
BNP-tillväxt på medellång sikt, att 
ökningar därutöver ska uppvägas genom 
diskretionära ökningar av de offentliga 
inkomsterna och att diskretionära 
inkomstminskningar ska uppvägas genom 
nedskärningar av utgifterna.

(9) En effektiv finanspolitik innebär att 
utgiftstakten under normala omständigheter 
inte får överstiga en effektiv BNP-tillväxt 
på medellång sikt, att ökningar därutöver 
ska uppvägas genom diskretionära 
ökningar av de offentliga inkomsterna och 
att diskretionära inkomstminskningar ska 
uppvägas genom nedskärningar av 
utgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillfälliga avsteg från en försiktig
finanspolitik bör tillåtas vid allvarliga 
konjunkturnedgångar av generell 
karaktär som påverkar Ekonomiska och 
monetära unionens funktion för att främja 
en ekonomisk återhämtning.

(10) Tillfälliga avsteg från en effektiv
finanspolitik bör tillåtas vid allvarlig 
ekonomisk eller social nedgång för att 
främja en återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid betydande avsteg från en försiktig
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 

(11) Vid betydande avsteg från en effektiv
finanspolitik ska en varning riktas till den 
berörda medlemsstaten och om situationen 
kvarstår eller är särskilt allvarlig ska en 
rekommendation riktas till medlemsstaten 
om vidtagande av nödvändiga korrigerande 
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åtgärder. åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa att de deltagande 
medlemsstaterna uppfyller kraven i 
unionens regelverk för övervakning av 
offentliga finanser ska en särskild 
kontrollmekanism inrättas på grundval av 
artikel 136 i fördraget för fall då avstegen 
från en försiktig finanspolitik kvarstår och 
är betydande.

(12) För att säkerställa att de deltagande 
medlemsstaterna uppfyller kraven i 
unionens regelverk för övervakning av 
offentliga finanser ska en särskild 
kontrollmekanism inrättas på grundval av 
artikel 136 i fördraget för fall då avstegen 
från en effektiv finanspolitik kvarstår och 
är betydande.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel -2a (ny) (före avsnitt 1A)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel -2a

Rådets multilaterala övervakning ska 
genomföras som en del av en europeisk 
termin (terminen) i linje med 
bestämmelserna i denna förordning och 
kravet att medlemsstaterna ska betrakta 
sin ekonomiska politik och främja 
sysselsättningen som en fråga av 
gemensamt intresse och samordna sin 
politik och sina åtgärder inom rådet i 
enlighet med målen i artiklarna 120 och 
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146 i EUF-fördraget.
Terminen ska bland annat bestå av den 
multilaterala övervakningen av stabilitets-
och konvergensprogrammen enligt denna 
förordning, förebyggande och korrigering 
av makroekonomiska obalanser enligt 
förordning (EU) nr .../2011, förfarandet 
vid alltför stora underskott enligt 
förordning (EG) nr 1467/97 samt 
utarbetandet av de allmänna riktlinjerna 
för medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik i enlighet med 
artikel 121.2 i EUF-fördraget och de 
riktlinjer som medlemsstaterna ska beakta 
i sin sysselsättningspolitik i enlighet med 
artikel 148.2 i EUF-fördraget, 
tillämpningen av dessa riktlinjer och de 
årliga riktlinjer för politiken som 
fastställts vid det årliga ekonomiska och 
sociala toppmötet inom ramen för 
unionens strategi. 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska vederbörligen involveras 
i terminen i syfte att öka transparensen, 
egenansvaret samt ansvars- och 
redovisningsskyldigheten för alla fattade 
beslut. För att garantera en adekvat 
medverkan från Europaparlamentets sida 
ska ett interinstitutionellt avtal ingås 
mellan Europaparlamentet, Europeiska 
rådet, rådet och kommissionen senast den 
31 december 2011. Detta förfarandeavtal 
ska ses över vart tredje år och vid behov 
ändras. 
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
som inrättats enligt artikel 134 i 
EUF-fördraget, sysselsättningskommittén, 
som inrättas i enlighet med artikel 150 i 
EUF-fördraget, och kommittén för socialt 
skydd, som inrättats enligt artikel 160 i 
EUF-fördraget, ska vid behov höras. 
Relevanta intressenter, särskilt 
arbetsmarknadens parter, ska höras inom 
ramen för terminen när det gäller 
utformningen av alla centrala politiska 
åtgärder som ska diskuteras av unionens 



PA\852013SV.doc 13/36 PE454.656v01-00

SV

institutioner.” 

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b – led ia (nytt)
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Följande led ska införas:
”aa) Uppgifter om överensstämmelse 
mellan det medelfristiga budgetmålet och 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik.”

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b – led ii
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kvantitativ bedömning av 
budgetåtgärder och andra ekonomisk-
politiska åtgärder som vidtas eller planeras 
för att uppnå programmets mål, inklusive 
en kostnads-nyttoanalys av stora 
strukturreformer som leder till direkta 
långsiktiga kostnadsbesparingar, bland 
annat genom att öka den potentiella 
tillväxten.”

(c) En kvantitativ bedömning av 
budgetåtgärder och andra ekonomisk-
politiska åtgärder som vidtas eller planeras 
för att uppnå programmets mål, inklusive 
en kostnads-nyttoanalys av stora 
strukturreformer som bidrar till att 
uppfylla unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål.”

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Information om utvecklingen av saldot i 
de offentliga finanserna och skuldkvoten, 
de offentliga utgifternas ökningstakt, de 
offentliga inkomsternas planerade 
ökningstakt med oförändrad politik, 
planerade diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan och de huvudsakliga 
ekonomiska antaganden som nämns i 
punkt 2 a och b ska lämnas årligen och 
omfatta föregående år, innevarande år och 
åtminstone de tre närmast följande åren.”

3. Information om utvecklingen av saldot i 
de offentliga finanserna och skuldkvoten, 
de offentliga utgifternas ökningstakt samt 
deras bidrag till genomförandet av 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
de offentliga inkomsternas planerade 
ökningstakt med oförändrad politik, 
planerade diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan och de huvudsakliga 
ekonomiska antaganden som nämns i 
punkt 2 a, aa och b ska lämnas årligen och 
omfatta föregående år, innevarande år och 
åtminstone de tre närmast följande åren.”

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
inom ramen för den multilaterala 
övervakningen enligt artikel 121 i 
fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram, bedöma om 
de ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen,
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd, inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121 i EUF-fördraget och 
granskningen av genomförandet av 
sysselsättningspolitiken enligt artikel 148 i 
EUF-fördraget, granska de medelfristiga 
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om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att uppnå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln.

budgetmål som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram, bedöma om 
de ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att uppnå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I händelse av plötsliga externa chocker av 
något slag som fastställts av 
kommissionen, får rådet, på begäran av 
den berörda medlemsstaten eller på 
grundval av ett förslag från 
kommissionen, ändra det medelfristiga 
budgetmålet.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska vid sin bedömning av 
anpassningsbanan mot det medelfristiga 
budgetmålet granska om den berörda 

Rådet ska vid sin bedömning av 
anpassningsbanan mot det medelfristiga 
budgetmålet granska om den berörda 
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medlemsstaten försöker uppnå den årliga 
förbättring av sitt konjunkturrensade 
budgetsaldo, justerat för engångsåtgärder 
och andra tillfälliga åtgärder, som krävs för 
att uppnå det medelfristiga budgetmålet, 
varvid 0,5 procent av BNP ska utgöra 
lägsta godtagbara nivå. För medlemsstater 
med en hög skuldnivå eller skadliga 
makroekonomiska obalanser, eller 
bådadera, ska rådet granska om den årliga 
förbättringen av det konjunkturrensade 
budgetsaldot, justerat för engångsåtgärder 
och andra tillfälliga åtgärder, överstiger
0,5 procent av BNP. Rådet ska ta hänsyn 
till om en större anpassningsansträngning 
görs under ekonomiskt goda tider, medan 
ansträngningen kan vara mer begränsad 
under ekonomiskt dåliga tider.

medlemsstaten försöker uppnå den årliga 
förbättring av sitt konjunkturrensade 
budgetsaldo, justerat för engångsåtgärder 
och andra tillfälliga åtgärder, som krävs för 
att uppnå det medelfristiga budgetmålet, 
varvid 0,5 procent av BNP ska utgöra 
lägsta godtagbara nivå. För medlemsstater 
med en hög skuldnivå eller skadliga 
makroekonomiska och sociala obalanser, 
eller bådadera, ska rådet granska om den 
årliga förbättringen av det 
konjunkturrensade budgetsaldot, justerat 
för engångsåtgärder och andra tillfälliga 
åtgärder, utgör minst 0,5 procent av BNP. 
Rådet ska ta hänsyn till om en större 
anpassningsansträngning görs under 
ekonomiskt goda tider, medan 
ansträngningen kan vara mer begränsad 
under ekonomiskt dåliga tider.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1–- led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan ligger i linje med 
en försiktig finanspolitik.

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan ligger i linje med 
en effektiv finanspolitik och unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 24
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finanspolitiken ska anses vara försiktig
och därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet kan uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Finanspolitiken ska anses vara effektiv och 
därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet kan uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet: en årlig 
utgiftsökningstakt som inte överstiger en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida den överskjutande 
delen inte uppvägs av diskretionära 
åtgärder på inkomstsidan.

(a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet: om den 
finanspolitik de valt uppfyller de relevanta 
bestämmelserna i EUF-fördraget och 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet: en 
årlig utgiftsökningstakt som inte får 

(b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet: en 
årlig utgiftsökningstakt som inte får 
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överstiga en nivå som ligger under en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida överskridandet inte 
uppvägs av diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan. Vid fastställandet av hur 
mycket utgiftstakten ska understiga en
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt ska det säkerställas att en 
lämplig anpassning mot det medelfristiga 
budgetmålet uppnås.

överstiga den effektiva BNP-tillväxten på 
medellång sikt, såvida överskridandet inte 
uppvägs av diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan. Vid fastställandet av 
skillnaden i utgiftstakten jämfört med en
effektiv BNP-tillväxt på medellång sikt ska 
det säkerställas att en lämplig anpassning 
mot det medelfristiga budgetmålet uppnås. 

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Diskretionära minskningar av offentliga 
inkomstposter ska antingen uppvägas av 
utgiftsminskningar eller av diskretionära 
ökningar i andra offentliga inkomstposter, 
eller bådadera.

(c) För medlemsstater som inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet ska 
diskretionära minskningar av offentliga 
inkomstposter antingen uppvägas av 
utgiftsminskningar eller av diskretionära 
ökningar i andra offentliga inkomstposter, 
eller bådadera.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den försiktigt beräknade tillväxten på 
medellång sikt ska bedömas utifrån 

Den effektiva tillväxten på medellång sikt 
ska bedömas utifrån regelbundet 
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regelbundet uppdaterade beräkningar för 
de kommande tio åren.

uppdaterade beräkningar för de kommande 
tio åren.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av större strukturreformer 
som leder till direkta långsiktiga 
kostnadsbesparingar, bland annat genom 
att öka den potentiella tillväxten, och 
därför har en verifierbar effekt på de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet.

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av strukturreformer som 
bidrar till att uppnå unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system 
med flera pelare, varav en obligatorisk 
och helt fonderad pelare. Medlemsstater 
som genomför sådana reformer ska tillåtas 
göra avsteg från anpassningsbanan mot 
sina medelfristiga budgetmål eller från 
målet i sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet. 

Särskild hänsyn ska tas till hur dessa 
reformer bidrar till att bevara eller skapa 
arbetstillfällen och till att minska 
fattigdomen. Medlemsstater som genomför 
sådana reformer ska tillåtas göra avsteg 
från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig. 

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska vidare granska huruvida 
innehållet i stabilitetsprogrammet främjar 
en varaktig konvergens inom euroområdet, 
närmare samordning av den ekonomiska 
politiken och om den berörda 
medlemsstatens ekonomiska politik är 
förenlig med medlemsstaternas och 
unionens allmänna riktlinjer för den 
ekonomiska politiken.

Rådet ska vidare granska huruvida 
innehållet i stabilitetsprogrammet främjar 
en varaktig konvergens inom euroområdet, 
närmare samordning av den ekonomiska 
politiken och om den berörda 
medlemsstatens ekonomiska politik är 
förenlig med artikel 9 i EUF-fördraget, 
särskilt när det gäller främjande av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning, unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål, medlemsstaternas och 
unionens allmänna riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar av 
generell karaktär som påverkar 
Ekonomiska och monetära unionens 
funktion kan medlemsstaterna tillfälligt 
tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en väl 
övertänkt finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Vid allvarlig ekonomisk eller social 
nedgång kan medlemsstaterna tillfälligt 
tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en 
finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet ska granska stabilitetsprogrammet 
inom tre månader efter det att programmet 
har lagts fram. Rådet ska, på 
rekommendation av kommissionen och 
efter att ha hört Ekonomiska och 
finansiella kommittén, om nödvändigt avge 
ett yttrande om programmet. Om rådet, i 
enlighet med artikel 121 i fördraget, anser 
att målen och innehållet i programmet bör 
skärpas för att programmet ska vara 
förenligt med en försiktig finanspolitik, ska 
det i sitt yttrande uppmana den berörda 
medlemsstaten att ändra sitt program.”

2. Rådet ska granska stabilitetsprogrammet 
inom tre månader efter det att programmet 
har lagts fram. Rådet ska, på 
rekommendation av kommissionen och 
efter att ha hört Ekonomiska och 
finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd om nödvändigt avge ett 
yttrande om programmet. Om rådet, i 
enlighet med artiklarna 9 och 121 i
EUF-fördraget, anser att målen och 
innehållet i programmet bör skärpas för att 
programmet ska vara förenligt med en 
effektiv finanspolitik, ska det i sitt yttrande 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
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ändra sitt program.”

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i fördraget övervaka 
genomförandet av stabilitetsprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
de deltagande medlemsstaterna och 
bedömningar som görs av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
för att i synnerhet upptäcka betydande 
faktiska eller förväntade avvikelser i 
budgetställningen från det medelfristiga 
budgetmålet eller den anpassningsbana 
som är lämplig för att uppnå detta som 
beror på avsteg från en försiktig
finanspolitik. 

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i EUF-fördraget övervaka 
genomförandet av stabilitetsprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
de deltagande medlemsstaterna och 
bedömningar som görs av kommissionen,
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd för att i synnerhet 
upptäcka betydande faktiska eller 
förväntade avvikelser i budgetställningen 
från det medelfristiga budgetmålet eller 
den anpassningsbana som är lämplig för att 
uppnå detta som beror på avsteg från en 
effektiv finanspolitik. 

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid betydande avsteg från den försiktiga
finanspolitik som avses i artikel 5.1 
fjärde stycket i denna förordning, och för 

2. Vid betydande avsteg från den effektiva
finanspolitik som avses i artikel 5.1 
fjärde stycket i denna förordning, och för 
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att förhindra att ett alltför stort underskott 
uppstår, kan kommissionen i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget rikta en varning 
till den berörda medlemsstaten.

att förhindra att ett alltför stort underskott 
eller överskott uppstår, kan kommissionen 
i enlighet med artikel 121.4 i 
EUF-fördraget rikta en varning till den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg från en försiktig finanspolitik ska 
anses vara betydande under följande 
förhållanden: utgiftstakten är snabbare än 
vad som är förenligt med en försiktig
finanspolitik och uppvägs inte av 
diskretionära åtgärder för att öka 
inkomsterna, eller diskretionära 
inkomstminskande åtgärder uppvägs inte 
av utgiftsnedskärningar, och den samlade 
effekten av avsteget på saldot i den 
offentliga sektorns finanser uppgår till 
minst 0,5 procent av BNP under ett enda år 
eller till i genomsnitt minst 0,25 procent av 
BNP om året under två år i rad.

Avsteg från en effektiv finanspolitik ska 
anses vara betydande under följande 
förhållanden: utgiftstakten är snabbare än 
vad som är förenligt med en effektiv
finanspolitik och uppvägs inte av 
diskretionära åtgärder för att öka 
inkomsterna, eller diskretionära 
inkomstminskande åtgärder uppvägs inte 
av utgiftsnedskärningar, och den samlade 
effekten av avsteget på de offentliga 
finansernas saldo uppgår till minst 
0,5 procent av BNP under ett enda år eller 
till i genomsnitt minst 0,25 procent av BNP 
om året under två år i rad. 

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg lämnas utan avseende om den Avsteg lämnas utan avseende om den 
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berörda medlemsstaten har överträffat sitt 
medelfristiga budgetmål med betydande 
marginal, varvid hänsyn ska tas till 
förekomsten av skadliga makroekonomiska 
obalanser, och om de budgetplaner som 
läggs fram i konvergensprogrammet inte 
äventyrar detta mål under programmets 
löptid.

berörda medlemsstaten har uppfyllt sitt 
medelfristiga budgetmål, varvid hänsyn ska 
tas till förekomsten av skadliga 
makroekonomiska och sociala obalanser, 
och om de budgetplaner som läggs fram i 
konvergensprogrammet inte äventyrar detta 
mål under programmets löptid.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
allvarliga konjunkturnedgångar av 
generell karaktär.

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
allvarlig ekonomisk eller social nedgång.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett betydande avsteg från en 
försiktig finanspolitik kvarstår eller är 
särskilt allvarligt ska rådet på 
rekommendation av kommissionen rikta en 
rekommendation till den berörda 
medlemsstaten om nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Rådet ska på förslag 
av kommissionen offentliggöra sin 
rekommendation.”

3. Om ett betydande avsteg från en effektiv
finanspolitik kvarstår eller är särskilt 
allvarligt ska rådet på rekommendation av 
kommissionen rikta en rekommendation 
till den berörda medlemsstaten om 
nödvändiga korrigerande åtgärder. Rådet 
ska på förslag av kommissionen 
offentliggöra sin rekommendation.”
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Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led b – led ia (nytt) 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Följande led ska införas:
”aa) Uppgifter om överensstämmelse 
mellan det medelfristiga budgetmålet och 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led b – led ii
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En kvantitativ bedömning av 
budgetåtgärder och andra ekonomisk-
politiska åtgärder som vidtas eller planeras 
för att uppnå programmets mål, inklusive 
en kostnads-nyttoanalys av stora 
strukturreformer som leder till direkta 
långsiktiga kostnadsbesparingar, bland 
annat genom att öka den potentiella 
tillväxten.”

(c) En kvantitativ bedömning av 
budgetåtgärder och andra ekonomisk-
politiska åtgärder som vidtas eller planeras 
för att uppnå programmets mål, inklusive 
en kostnads-nyttoanalys av stora 
strukturreformer som bidrar till att 
uppfylla unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål.”

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led c
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Information om utvecklingen av saldot i 
de offentliga finanserna och skuldkvoten, 
de offentliga utgifternas ökningstakt, de 
offentliga inkomsternas planerade 
ökningstakt med oförändrad politik, 
planerade diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan och de huvudsakliga 
ekonomiska antaganden som nämns i 
punkt 2 a och b ska lämnas årligen och 
omfatta föregående år, innevarande år och 
åtminstone de tre närmast följande åren.”

3. Information om utvecklingen av saldot i 
de offentliga finanserna och skuldkvoten, 
de offentliga utgifternas ökningstakt samt 
deras bidrag till genomförandet av 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
de offentliga inkomsternas planerade 
ökningstakt med oförändrad politik, 
planerade diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan och de huvudsakliga 
ekonomiska antaganden som nämns i 
punkt 2 a, aa och b ska lämnas årligen och 
omfatta föregående år, innevarande år och 
åtminstone de tre närmast följande åren.”

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
inom ramen för den multilaterala 
övervakningen enligt artikel 121 i 
fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram, bedöma om 
de ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 

1. Rådet ska, på grundval av de 
bedömningar som gjorts av kommissionen,
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd, inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121 i EUF-fördraget och 
granskningen av genomförandet av 
sysselsättningspolitiken enligt artikel 148 i 
EUF-fördraget, granska de medelfristiga 
budgetmål som de berörda 
medlemsstaterna har lagt fram, bedöma om 
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om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att nå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln och 
för att uppnå varaktig konvergens.

de ekonomiska antaganden som ligger till 
grund för stabilitetsprogrammet är rimliga, 
om anpassningsbanan mot det 
medelfristiga budgetmålet är lämplig och 
om de åtgärder som vidtas eller planeras 
för att följa denna anpassningsbana är 
tillräckliga för att nå det medelfristiga 
budgetmålet under konjunkturcykeln och 
för att uppnå varaktig konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I händelse av plötsliga externa chocker av 
något slag som fastställts av 
kommissionen, får rådet, på begäran av 
den berörda medlemsstaten eller på 
grundval av ett förslag från 
kommissionen, ändra det medelfristiga 
budgetmålet.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska i sin bedömning av 
anpassningsbanan mot det medelfristiga 
budgetmålet ta hänsyn till om större 
ansträngningar görs under ekonomiskt 

Rådet ska i sin bedömning av 
anpassningsbanan mot det medelfristiga 
budgetmålet ta hänsyn till om större 
ansträngningar görs under ekonomiskt 
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goda tider, medan ansträngningarna kan 
vara mer begränsade under ekonomiskt 
dåliga tider. För medlemsstater med en hög 
skuldnivå eller skadliga makroekonomiska 
obalanser, eller bådadera, ska rådet granska 
om den årliga förbättringen av det 
konjunkturrensade budgetsaldot, justerat 
för engångsåtgärder och andra tillfälliga 
åtgärder, överstiger 0,5 procent av BNP. 
För medlemsstater som deltar i ERM2 ska 
rådet granska om den berörda 
medlemsstaten eftersträvar en lämplig årlig 
förbättring av sina konjunkturrensade 
budgetsaldon, justerade för 
engångsåtgärder och andra tillfälliga 
åtgärder, som krävs för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet, med 0,5 procent 
av BNP som riktmärke. 

goda tider, medan ansträngningarna kan 
vara mer begränsade under ekonomiskt 
dåliga tider. För medlemsstater med en hög 
skuldnivå eller skadliga makroekonomiska 
och sociala obalanser, eller bådadera, ska 
rådet granska om den årliga förbättringen 
av det konjunkturrensade budgetsaldot, 
justerat för engångsåtgärder och andra 
tillfälliga åtgärder, utgör minst 0,5 procent 
av BNP. För medlemsstater som deltar i 
ERM2 ska rådet granska om den berörda 
medlemsstaten eftersträvar en lämplig årlig 
förbättring av sina konjunkturrensade 
budgetsaldon, justerade för 
engångsåtgärder och andra tillfälliga 
åtgärder, som krävs för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet, med 0,5 procent 
av BNP som riktmärke. 

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan är förenliga med 
en försiktig finanspolitik.

För att se till att det medelfristiga 
budgetmålet verkligen uppnås och 
upprätthålls ska rådet kontrollera att de 
offentliga utgifternas ökningstakt och 
effekterna av åtgärder som vidtas eller 
planeras på inkomstsidan ligger i linje med 
en effektiv finanspolitik och unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
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Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finanspolitiken ska anses vara försiktig
och därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Finanspolitiken ska anses vara effektiv och 
därmed bidra till att det medelfristiga 
budgetmålet uppnås och långsiktigt 
upprätthållas om följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet får den årliga 
utgiftsökningstakten inte överstiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida den överskjutande 
delen inte uppvägs genom diskretionära 
åtgärder på inkomstsidan.

(a) För medlemsstater som har uppnått det 
medelfristiga budgetmålet: om den 
finanspolitik de valt uppfyller de relevanta 
bestämmelserna i EUF-fördraget och 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet får 
den årliga utgiftsökningstakten inte 
överstiga en nivå som ligger under en
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt, såvida överskjutandet inte 

(b) För medlemsstater som ännu inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet får 
den årliga utgiftsökningstakten inte 
överstiga den effektiva BNP-tillväxten på 
medellång sikt, såvida överskjutandet inte 
uppvägs av diskretionära åtgärder på 
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uppvägs av diskretionära åtgärder på 
inkomstsidan. Vid fastställandet av hur 
mycket utgiftstakten ska understiga en 
försiktigt beräknad BNP-tillväxt på 
medellång sikt ska det säkerställas att en 
lämplig anpassning mot det medelfristiga 
budgetmålet uppnås.

inkomstsidan. Vid fastställandet av 
skillnaden utgiftstakten jämfört med en 
effektiv BNP-tillväxt på medellång sikt ska 
det säkerställas att en lämplig anpassning 
mot det medelfristiga budgetmålet uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Diskretionära minskningar av offentliga 
inkomstposterna ska antingen uppvägas av 
utgiftsminskningar eller av diskretionära 
ökningar i andra offentliga inkomstposter, 
eller bådadera. 

(c) För medlemsstater som inte har 
uppnått det medelfristiga budgetmålet ska 
diskretionära minskningar av offentliga 
inkomstposter antingen uppvägas av 
utgiftsminskningar eller av diskretionära 
ökningar i andra offentliga inkomstposter, 
eller bådadera. 

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den försiktigt beräknade tillväxten på 
medellång sikt ska bedömas utifrån 
regelbundet uppdaterade beräkningar för 
de kommande tio åren.

Den effektiva tillväxten på medellång sikt 
ska bedömas utifrån regelbundet 
uppdaterade beräkningar för de kommande 
tio åren.

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av större strukturreformer 
som leder till direkta långsiktiga 
kostnadsbesparingar, bland annat genom 
att öka den potentiella tillväxten, och 
därför har en verifierbar effekt på de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet.

När anpassningsbanan för att uppnå det 
medelfristiga budgetmålet fastställs för 
medlemsstater som ännu inte har uppnått 
detta mål och för att medge ett tillfälligt 
avsteg från detta mål för medlemsstater 
som redan har uppnått det, under 
förutsättning att en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet bevaras och att 
budgetställningen förväntas återgå till det 
medelfristiga budgetmålet under 
programmets löptid, ska rådet beakta 
genomförandet av strukturreformer som
bidrar till att uppnå unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild hänsyn ska tas till 
pensionsreformer som inför ett system 
med flera pelare, varav en obligatorisk 
och helt fonderad pelare. Medlemsstater 

Särskild hänsyn ska tas till hur dessa 
reformer bidrar till att bevara eller skapa 
arbetstillfällen och till att minska 
fattigdomen. Medlemsstater som genomför 
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som genomför sådana reformer ska tillåtas 
göra avsteg från anpassningsbanan mot 
sina medelfristiga budgetmål eller från 
målet i sig om avvikelsen motsvarar 
nettokostnaderna för reformen av den 
offentligt förvaltade pelaren, under 
förutsättning att avsteget är tillfälligt och 
att det fortfarande finns en lämplig 
säkerhetsmarginal till referensvärdet för 
underskottet.

sådana reformer ska tillåtas göra avsteg 
från anpassningsbanan mot sina 
medelfristiga budgetmål eller från målet i 
sig.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska vidare granska om innehållet i 
konvergensprogrammet främjar en närmare 
samordning av den ekonomiska politiken 
och om den berörda medlemsstatens 
ekonomiska politik är förenlig med 
medlemsstaternas och unionens allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken. För 
medlemsstater som deltar i ERM2 ska 
rådet dessutom granska om innehållet i 
konvergensprogrammet säkerställer ett 
friktionsfritt deltagande i 
växelkursmekanismen.

Rådet ska vidare granska om innehållet i 
konvergensprogrammet främjar en närmare 
samordning av den ekonomiska politiken 
och om den berörda medlemsstatens 
ekonomiska politik är förenlig med 
artikel 9 i EUF-fördraget, särskilt när det 
gäller främjande av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd och 
kampen mot social utestängning, 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
medlemsstaternas och unionens allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik. För medlemsstater 
som deltar i ERM2 ska rådet dessutom 
granska om innehållet i 
konvergensprogrammet säkerställer ett 
friktionsfritt deltagande i 
växelkursmekanismen.

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga konjunkturnedgångar av 
generell karaktär som påverkar
Ekonomiska och monetära unionens 
funktion kan medlemsstaterna tillfälligt 
tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en väl 
övertänkt finanspolitik och som avses i 
fjärde stycket.

Vid allvarlig ekonomisk eller social 
nedgång kan medlemsstaterna tillfälligt 
tillåtas göra avsteg från den 
anpassningsbana som följer av en effektiv
finanspolitik och som avses i fjärde 
stycket.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet ska granska 
konvergensprogrammet inom tre månader 
efter det att programmet har lagts fram. 
Rådet ska, på rekommendation av 
kommissionen och efter att ha hört 
Ekonomiska och finansiella kommittén, om 
nödvändigt avge ett yttrande om 
programmet. Om rådet, i enlighet med 
artikel 121 i fördraget, anser att målen och 
innehållet i programmet bör skärpas för att 
programmet ska vara förenligt med en 
försiktig finanspolitik, ska det i sitt 
yttrande uppmana den berörda 
medlemsstaten att ändra sitt program.”

2. Rådet ska granska 
konvergensprogrammet inom tre månader 
efter det att programmet har lagts fram. 
Rådet ska, på rekommendation av 
kommissionen och efter att ha hört 
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd om nödvändigt avge ett 
yttrande om programmet. Om rådet, i 
enlighet med artiklarna 9 och 121 i 
EUF-fördraget, anser att målen och 
innehållet i programmet bör skärpas för att 
programmet ska vara förenligt med en 
effektiv finanspolitik, ska det i sitt yttrande 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
ändra sitt program.”
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Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1–- led 9 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i fördraget övervaka 
genomförandet av konvergensprogrammen 
på grundval av information som lämnas av
medlemsstater med undantag och 
bedömningar som görs av kommissionen 
och Ekonomiska och finansiella kommittén 
för att i synnerhet upptäcka väsentliga 
faktiska eller förväntade avvikelser i 
budgetställningen från det medelfristiga 
budgetmålet eller från den lämpliga 
anpassningsbanan för att uppnå detta till 
följd av avsteg från en försiktig
finanspolitik.

1. Rådet ska inom ramen för den 
multilaterala övervakningen enligt 
artikel 121.3 i EUF-fördraget övervaka 
genomförandet av stabilitetsprogrammen 
på grundval av information som lämnas av 
de deltagande medlemsstaterna och 
bedömningar som görs av kommissionen,
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd för att i synnerhet 
upptäcka betydande faktiska eller 
förväntade avvikelser i budgetställningen 
från det medelfristiga budgetmålet eller 
den anpassningsbana som är lämplig för att 
uppnå detta som beror på avsteg från en 
effektiv finanspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid betydande avsteg från den försiktiga
finanspolitik som avses i artikel 9.1 
fjärde stycket i denna förordning, och för 
att förhindra att ett alltför stort underskott 
uppstår, kan kommissionen i enlighet med 
artikel 121.4 i fördraget rikta en varning 
till den berörda medlemsstaten. 

2. Vid betydande avsteg från den effektiva
finanspolitik som avses i artikel 9.1 
fjärde stycket i denna förordning, och för 
att förhindra att ett alltför stort underskott 
eller överskott uppstår, kan kommissionen 
i enlighet med artikel 121.4 i 
EUF fördraget rikta en varning till den 



PA\852013SV.doc 35/36 PE454.656v01-00

SV

berörda medlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg från en försiktig finanspolitik ska 
anses vara betydande under följande 
förhållanden: utgiftstakten är snabbare än 
vad som är förenligt med en försiktig
finanspolitik och uppvägs inte av 
diskretionära åtgärder för att öka 
inkomsterna, eller diskretionära 
inkomstminskande åtgärder uppvägs inte 
av utgiftsnedskärningar, och den samlade 
effekten av avsteget på de offentliga 
finansernas saldo uppgår till minst 
0,5 procent av BNP under ett enda år eller 
till i genomsnitt minst 0,25 procent av BNP 
om året under två år i rad.

Avsteg från en effektiv finanspolitik ska 
anses vara betydande under följande 
förhållanden: utgiftstakten är snabbare än 
vad som är förenligt med en effektiv
finanspolitik och uppvägs inte av 
diskretionära åtgärder för att öka 
inkomsterna, eller diskretionära 
inkomstminskande åtgärder uppvägs inte 
av utgiftsnedskärningar, den samlade 
effekten av avsteget på de offentliga 
finansernas saldo uppgår till minst 
0,5 procent av BNP under ett enda år eller 
till i genomsnitt minst 0,25 procent av BNP 
om året under två år i rad.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg lämnas utan avseende om den 
berörda medlemsstaten har överträffat sitt 
medelfristiga budgetmål med betydande 
marginal, varvid hänsyn ska tas till 
förekomsten av skadliga makroekonomiska 
obalanser, och om de budgetplaner som 

Avsteg lämnas utan avseende om den 
berörda medlemsstaten har uppfyllt sitt 
medelfristiga budgetmål, varvid hänsyn ska 
tas till förekomsten av skadliga 
makroekonomiska och sociala obalanser, 
och om de budgetplaner som läggs fram i 
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läggs fram i konvergensprogrammet inte 
äventyrar detta mål under programmets 
löptid.

konvergensprogrammet inte äventyrar detta 
mål under programmets löptid.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
allvarliga konjunkturnedgångar av 
generell karaktär.

Avsteg kan även lämnas utan avseende vid 
allvarlig ekonomisk eller social nedgång.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 
Förordning (EG) nr 1466/97 
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett betydande avsteg från en väl 
övertänkt finanspolitik kvarstår eller är 
särskilt allvarligt ska rådet på 
rekommendation av kommissionen rikta en 
rekommendation till den berörda 
medlemsstaten om nödvändiga korrigerande 
åtgärder. Rådet ska på förslag av 
kommissionen offentliggöra sin 
rekommendation.”

3. Om ett betydande avsteg från en 
effektiv finanspolitik kvarstår eller är 
särskilt allvarligt ska rådet på 
rekommendation av kommissionen rikta 
en rekommendation till den berörda 
medlemsstaten om nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Rådet ska på 
förslag av kommissionen offentliggöra 
sin rekommendation.”

Or. en


