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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.

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 och genomförandet av djuplodande analyser för varje enskilt land. 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 medlemsstaterna i 
euroområdet som uppvisar bristande efterlevnad av sina respektive rekommendationer kan bli 
föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott och i sista hand drabbas av sanktioner i 
form av årliga böter.

Iakttagelser

Kommissionens förslag innehåller många bra 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 den 
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 eller 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 omfatta sysselsättningsaspekter och sociala aspekter, utöver 
aspekterna av allmän ekonomisk och finansiell natur. 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 makroekonomiska och sociala obalanser 
på lika villkor. På så sätt garanteras ett mer integrerat ekonomiskt och socialt 
tillvägagångssätt.
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– I enlighet med vad som nämns ovan bör hänsyn tas till instrumenten som bygger på 
artikel 148 i EUF-fördraget, särskilt riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
vid bedömningen av obalanserna, och 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 
inbegripa relevanta aspekter med avseende på sysselsättning, arbetslöshet, fattigdom och 
beskattning.

– Systemet för korrigering av obalanser bör inte bara 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. Beslut om att 
ålägga en medlemsstat sanktioner eller böter bör bli föremål för en social 
konsekvensbedömning.

– Böter som drivits in från medlemsstater som inte efterlever sina respektive 
rekommendationer bör användas till att stödja EU:s långsiktiga investerings- och 
sysselsättningsmål och inte enbart delas ut till medlemsstater som inte blivit föremål för 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
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att kunna utveckla den 
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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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) 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

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) 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 
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för en samordning av 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 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det finns behov av att bygga vidare på 
erfarenheterna av hur den ekonomiska och 
monetära unionen har fungerat de första tio 
åren.

(2) Det finns behov av att bygga vidare på 
erfarenheterna av hur den ekonomiska och 
monetära unionen har fungerat de första tio 
åren när det gäller makroekonomiska och 
sociala obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Framför allt bör övervakningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik 
breddas utöver övervakning av de 
offentliga finanserna för att förhindra 
alltför stora makroekonomiska obalanser 
och hjälpa de berörda medlemsstaterna att 
upprätta korrigeringsplaner innan 
avvikelserna blir bestående. Detta bör ske 
parallellt med en fördjupad finanspolitisk 
övervakning.

(3) Framför allt bör övervakningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik 
breddas utöver övervakning av de 
offentliga finanserna för att förhindra 
alltför stora makroekonomiska och sociala
obalanser och hjälpa de berörda 
medlemsstaterna att upprätta 
korrigeringsplaner innan avvikelserna blir 
bestående, främja ömsesidigt stärkande 
utvecklingsstrategier och underlätta 
uppföljningen av framstegen i riktning 
mot unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål. Detta bör ske parallellt 
med en fördjupad finanspolitisk 
övervakning.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att stödja hävandet av obalanserna 
krävs att ett förfarande för detta fastställs i 
lag.

(4) För att stödja hävandet av obalanserna 
krävs ett mer integrerat ekonomiskt och 
socialt tillvägagångssätt och att ett 
förfarande för detta fastställs i lag.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den multilaterala övervakning som 
avses i artikel 121.3 och 121.4 i fördraget 
bör kompletteras med särskilda 
bestämmelser om upptäckt, förebyggande 
och korrigering av makroekonomiska 
obalanser. Förfarandet bör vara integrerat i 
den årliga multilaterala 
övervakningscykeln.

(5) Den multilaterala övervakning som 
avses i artikel 121.3 och 121.4 i 
EUF-fördraget bör kompletteras med 
särskilda bestämmelser om upptäckt, 
förebyggande och korrigering av 
makroekonomiska obalanser, där såväl 
incitament som böter ingår. Förfarandet 
bör vara integrerat i den årliga multilaterala 
övervakningscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Verkställandet av förordning 
(EU) nr […/…]1 bör stärkas genom att 
böter införs för medlemsstater, som har 
euron som valuta, när dessa vid upprepade 
tillfällen bryter mot rekommendationerna 

(6) Verkställandet av förordning 
(EU) nr […/…] bör stärkas genom att både 
incitament och böter införs för 
medlemsstater, som har euron som valuta, 
när dessa vid upprepade tillfällen bryter 

                                               
1 EUT L […], […], […].
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till åtgärder vid alltför stora 
makroekonomiska obalanser.

mot rekommendationerna till åtgärder vid 
alltför stora makroekonomiska obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Makroekonomiska obalanser kan skapa 
onödiga fluktuationer i de offentliga 
intäkterna och utgifterna under hela den 
ekonomiska cykeln, något som i sin tur 
påverkar totalerna och snedvrider bilden 
för finanspolitisk planering och 
beslutsfattande. Olämpliga finanspolitiska 
val som baseras på snedvridna trender kan
försvaga, och möjligen äventyra, de 
offentliga finansernas hållbarhet. Om 
finanspolitiska och andra 
makroekonomiska obalanser inte 
kontrolleras, kan de förstärka varandra och 
eventuellt äventyra den ekonomiska och 
monetära unionens korrekta funktionssätt.
Därför bör ett system för korrigering av 
makroekonomiska obalanser bidra till 
budgetdisciplin i de medlemsstater som har 
euron som valuta.

(7) Makroekonomiska obalanser kan skapa 
onödiga fluktuationer i de offentliga 
intäkterna och utgifterna under hela den 
ekonomiska cykeln, något som i sin tur 
påverkar totalerna och snedvrider bilden 
för finanspolitisk planering och 
beslutsfattande. Olämpliga finanspolitiska 
val som baseras på snedvridna trender kan 
försvaga, och möjligen äventyra, de 
offentliga finansernas hållbarhet. Om 
finanspolitiska och andra 
makroekonomiska obalanser inte 
kontrolleras, kan de förstärka varandra och 
eventuellt äventyra den ekonomiska och 
monetära unionens korrekta funktionssätt.
Därför bör ett system för korrigering av 
makroekonomiska obalanser bidra till att 
den gemensamma politiken blir optimal 
genom att asymmetriska chocker undviks, 
vilket därmed också bidrar till hållbar 
tillväxt, nya arbetstillfällen och
budgetdisciplin i de medlemsstater som har 
euron som valuta.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningen av bötesförfarandet 
mot medlemsstater som undlåter att vidta 
effektiva åtgärder för att korrigera de 

(11) Tillämpningen av bötesförfarandet 
mot medlemsstater som undlåter att vidta 
effektiva åtgärder för att korrigera de 
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makroekonomiska obalanserna bör 
utformas på ett sådant sätt att böter blir
regel och inte undantag för dessa 
medlemsstater.

makroekonomiska obalanserna bör 
utformas på ett sådant sätt att böter blir
rättvisa och effektiva för dessa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) De indrivna böterna bör fördelas 
mellan de medlemsstater som har euron 
som valuta och som varken är föremål för 
ett förfarande vid alltför stora obalanser 
eller har ett alltför stort underskott.

(12) De indrivna böterna bör användas till 
stöd för unionens långsiktiga 
investerings- och sysselsättningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Rådet bör ges befogenhet att anta 
enskilda beslut för föreläggande av böter i 
enlighet med denna förordning. Dessa 
enskilda beslut är en del av den 
samordning av medlemsstaternas 
ekonomiska politik som sker inom rådet i 
enlighet med artikel 121.1 i förordningen, 
och utgör därmed en integrerad uppföljning 
av de åtgärder som rådet har vidtagit i 
enlighet med artikel 121 i fördraget och 
förordning (EU) nr […/…].

(13) Rådet bör efter samråd med 
Europaparlamentet ges befogenhet att 
anta enskilda beslut för föreläggande av 
böter i enlighet med denna förordning.
Dessa enskilda beslut är en del av den 
samordning av medlemsstaternas 
ekonomiska politik som sker inom rådet i 
enlighet med artikel 121.1 i
EUF-fördraget, och utgör därmed en 
integrerad uppföljning av de åtgärder som 
rådet har vidtagit i enlighet med artikel 121 
i EUF-fördraget och förordning
(EU) nr […/…].

Or. en

Ändringsförslag 13
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs ett 
bötessystem för effektiv korrigering av 
makroekonomiska obalanser i 
euroområdet.

1. I denna förordning fastställs ett
incitaments- och bötessystem för effektiv 
korrigering av makroekonomiska obalanser 
i euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Böter Incitament och böter

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet ska på förslag av kommissionen 
utdöma en årlig bot

1. Rådet ska på förslag av kommissionen
och efter samråd med Europaparlamentet
utdöma en årlig bot, grundad på en 
koldioxidskatt eller en ökning av 
bolagsskattesatsen.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutet ska anses vara antaget av rådet, 
om inte rådet med kvalificerad majoritet 
beslutar att förkasta förslaget inom tio 

Beslutet ska bli föremål för en social 
konsekvensbedömning och anses vara 
antaget av rådet, om inte rådet med 
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dagar efter det att kommissionen har 
antagit det. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

kvalificerad majoritet beslutar att förkasta 
förslaget inom tio dagar efter det att 
kommissionen har antagit det. Rådet får 
ändra förslaget i enlighet med artikel 293.1 
i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan hinder av punkt 2 får 
kommissionen föreslå att minska 
bötesbeloppet eller upphäva boten, 
antingen till följd av exceptionella 
ekonomiska omständigheter eller efter det 
att ett motiverat yttrande sänts från den 
berörda medlemsstaten till kommissionen 
inom tio dagar efter det att rådets slutsatser 
i punkt 1 har antagits.

3. Utan hinder av punkt 2 får 
kommissionen föreslå att minska 
bötesbeloppet eller upphäva boten, 
antingen till följd av exceptionella 
ekonomiska eller sociala omständigheter 
eller efter det att ett motiverat yttrande 
sänts från den berörda medlemsstaten till 
kommissionen inom tio dagar efter det att 
rådets slutsatser i punkt 1 har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som indrivits i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning ska utgöra 
sådana andra inkomster som avses i artikel 
311 i fördraget, och ska, i proportion till de 
berättigade medlemsstaternas andel av 
den totala bruttonationalinkomsten 
(BNI), fördelas mellan de medlemsstater 
som har euron som valuta och som inte 
omfattas av ett förfarande vid alltför stora 
obalanser enligt definitionen i förordning 
(EU) nr […/…] och inte har ett alltför 
stort underskott i enlighet med artikel 
126.6 i fördraget.

De böter som indrivits i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning ska utgöra 
sådana andra inkomster som avses i artikel 
311 i fördraget, och ska användas till stöd 
för unionens långsiktiga investerings- och 
sysselsättningsmål.
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Or. en


