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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Den 29. september 2010 forelagde Kommissionen en lovpakke med det formål at styrke den 
økonomiske forvaltning i EU og euroområdet. Pakken bestod af seks forslag. Fire af disse 
forslag vedrører finanspolitiske spørgsmål, herunder en reform af stabilitets- og vækstpagten, 
mens to nye forordninger har til formål at opdage og rette op på makroøkonomiske ubalancer 
inden for EU og i euroområdet.

Kommissionen foreslår at styrke medlemsstaternes overholdelse af stabilitets- og vækstpagten 
og intensivere den politiske koordination på det finanspolitiske område. Under den såkaldte 
forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten ændres den eksisterende forordning (EF) nr. 
1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning 
af økonomiske politikker med henblik på at sikre, at medlemsstaterne følger "forsigtige" 
finanspolitikker i gode tider for at opbygge nødvendige stødpuder til dårlige tider. Endvidere 
foreslås der under den såkaldte korrigerende del ændringer til forordning nr. 1467/97 
vedrørende gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud for at sikre, at gældsudviklingen overvåges mere nøje og afstemmes i forhold til 
udviklingen i underskud.

Derudover foreslås det at indføre et direktiv, der fastsætter krav til medlemsstaternes 
budgetmæssige rammer, hvilket skal tilskynde til finanspolitisk ansvarlighed ved at fastsætte 
minimumskrav til de nationale finanspolitiske rammer og sikre, at de overholder de 
traktatmæssige forpligtelser. Med henblik på at underbygge ændringerne i den forebyggende 
og korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten foreslår Kommissionen endvidere en 
styrkelse af håndhævelsesmekanismerne for medlemsstaterne i euroområdet.

Bemærkninger

Dette udkast til udtalelse vedrører Kommissionens forslag til ændring af forordning nr. 
1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, hvortil ordføreren foreslår følgende væsentlige ændringer:

– En styrket budgetovervågning bør altid være i overensstemmelse med EU's overordnede 
mål, og navnlig med kravene i artikel 9 i TEUF om fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social udstødelse.

– Når der indføres overvågning af overholdelsen af reglerne om budgetdisciplin, og når der 
træffes afgørelser i denne henseende, skal der tages særlig hensyn til alvorlige økonomiske 
tilbageslag, men også til sociale tilbageslag, som kan have indvirkning på de samlede 
offentlige finanser.

– Medlemsstaternes mulighed for at afvige fra deres respektive mellemfristede 
budgetmålsætning i forbindelse med gennemførelse af strukturreformer bør ikke gøres 
afhængig af pensionsreformer, der sigter mod fremme af bestemte modeller. En sådan 
mulighed bør i stedet forbeholdes medlemsstater, der gennemfører strukturreformer, som 
bidrager til at opretholde eller skabe job og til at nedbringe fattigdommen.
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– Bøder, der opkræves fra medlemsstater, som ikke overholder de respektive henstillinger, 
bør anvendes til støtte for EU’s langsigtede investerings- og beskæftigelsesmål og ikke blot 
fordeles til de medlemsstater, der ikke er blevet gjort til genstand for proceduren i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store underskud, som foreslået af Kommissionen.

– Styrkelsen af den økonomiske styring bør ledsages af en styrkelse af den demokratiske 
legitimitet af styreformerne i EU. I denne forbindelse bør Europa-Parlamentets rolle styrkes 
under hele overvågningsprocessen. En regelmæssig høring af arbejdsmarkedets parter og en 
stærkere inddragelse af de nationale parlamenter er desuden nødvendige forudsætninger for en 
troværdig og gennemsigtig overvågningsramme.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Samordningen af EU-medlemsstaternes 
økonomiske politikker som foreskrevet i 
traktaten bør bevirke, at de ledende 
principper bestående i stabile priser, sunde 
offentlige finanser og monetære vilkår og 
en holdbar betalingsbalance overholdes.

(1) Samordningen af EU-medlemsstaternes 
økonomiske politikker som foreskrevet i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør bevirke, at de 
ledende principper bestående i en høj 
beskæftigelsesniveau og et højt niveau af 
social samhørighed, stabile priser, sunde 
offentlige finanser og monetære vilkår og 
en holdbar betalingsbalance overholdes. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ifølge TEUF skal Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tage hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af et højt 
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beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Stabilitets- og vækstpagten er baseret 
på målsætningen om sunde offentlige 
finanser som et middel til at styrke 
forudsætningerne for prisstabilitet og en 
holdbar og stærk vækst, som bygger på 
finansiel stabilitet og fører til øget 
beskæftigelse. 

(3) Stabilitets- og vækstpagten er baseret 
på målsætningen om sunde offentlige 
finanser som et middel til at styrke 
forudsætningerne for prisstabilitet og en 
holdbar og stærk vækst, som bygger på 
finansiel stabilitet og fører til øget 
beskæftigelse, og bør derfor fremme 
langsigtede investeringer i intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den forstærkede 
budgetovervågningsramme bør dog 
bidrage til Unionens mål for vækst og 
beskæftigelse, og den bør i perioder med 
økonomiske eller sociale tilbageslag 
kombineres med bestræbelser på 
stimulering af økonomien, bevarelse og 
skabelse af job og social samhørighed, 
samtidig med at medlemsstaternes 
specifikke prioriteter og behov 
respekteres.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Styrkelsen af den økonomiske styring 
bør ledsages af en styrkelse af den 
demokratiske legitimitet af styreformerne 
i EU, hvilket skal opnås gennem en 
tættere og tidligere inddragelse af 
Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter i alle dele af samordningen 
af de økonomiske politikker under fuld 
anvendelse af de redskaber, der er fastlagt 
i TEUF, navnlig de brede retningslinjer 
for medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og retningslinjerne 
for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved vurderingen af, om der er 
grundlag for en forlængelse af fristen for 
korrektionen af det uforholdsmæssigt store 
underskud, bør der tages særlig hensyn til 
alvorlige økonomiske tilbageslag af 
generel karakter.

(12) Ved vurderingen af, om der er 
grundlag for en forlængelse af fristen for 
korrektionen af det uforholdsmæssigt store 
underskud, bør der tages særlig hensyn til 
alvorlige økonomiske og sociale 
tilbageslag. 

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et offentligt underskud, der overstiger 
referenceværdien, anses for at være 
exceptionelt i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 2, litra a), andet led, når 
overskridelsen er en følge af en usædvanlig 
begivenhed, der ligger uden for den 
pågældende medlemsstats kontrol, og som 
har stor indvirkning på de samlede 
offentlige finanser, eller når overskridelsen 
er en følge af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag."

1. Et offentligt underskud, der overstiger 
referenceværdien, anses for at være 
exceptionelt i henhold til artikel 126, stk. 2, 
litra a), andet led, i TEUF, når 
overskridelsen er en følge af en usædvanlig 
begivenhed, der ligger uden for den 
pågældende medlemsstats kontrol, og som 
har stor indvirkning på de samlede 
offentlige finanser, eller når overskridelsen 
er en følge af et alvorligt økonomisk eller 
socialt tilbageslag."

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter traktatens artikel 126, 
stk. 3, hensyn til alle relevante forhold som 
angivet i nævnte artikel. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 
budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i den 
fælles vækststrategi for Unionen samt den 
overordnede kvalitet i de offentlige 
finanser, især overholdelse af Rådets 

3. Kommissionen tager ved udarbejdelsen 
af en rapport efter artikel 126, stk. 3, i 
TEUF hensyn til alle relevante forhold, der 
er angivet i artiklen. Rapporten skal 
beskrive udviklingen i den økonomiske 
situation på mellemlang sigt (særlig 
vækstpotentiel, konjunkturbetingelser, 
inflation, uforholdsmæssigt store 
makroøkonomiske ubalancer) og i 
budgetstillingen på mellemlang sigt (særlig 
budgetpolitiske konsolideringsbestræbelser 
i "gode tider", offentlige investeringer, 
gennemførelse af politikker som led i 
Unionens vækst- og beskæftigelsesstrategi
samt den overordnede kvalitet i de 
offentlige finanser, især overholdelse af 
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direktiv […] om krav til medlemsstaternes 
budgetrammer). Rapporten skal ligeledes 
indeholde en analyse af enhver relevant
udvikling i gældsstillingen på mellemlang 
sigt (og i den forbindelse tage behørigt 
hensyn til risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
herunder finansiel stabilitet." 

Rådets direktiv […] om krav til 
medlemsstaternes budgetrammer). 
Rapporten skal ligeledes indeholde en 
analyse af enhver relevant udvikling i 
gældsstillingen på mellemlang sigt (og i 
den forbindelse tage behørigt hensyn til 
risikofaktorer såsom gældens 
forfaldsstruktur og denomineringsvaluta, 
stock/flow-justeringer, akkumulerede 
reserver og andre offentlige aktiver, 
garantier, især i forhold til finanssektoren, 
eksplicitte og implicitte forpligtelser med 
relation til befolkningens aldring samt 
privat gæld, såfremt den måtte 
repræsentere en implicit 
eventualforpligtelse for den offentlige 
sektor). Kommissionen tager endvidere 
behørigt hensyn til alle andre forhold, som 
efter den pågældende medlemsstats 
opfattelse er relevante for at kunne foretage 
en samlet kvalitativ vurdering af 
overskridelsen af referenceværdien, og som 
medlemsstaten har forelagt Kommissionen 
og Rådet. I denne sammenhæng tages der 
specielt hensyn til økonomiske bidrag til 
fremme af international solidaritet og til 
opfyldelse af Unionens politiske mål, 
herunder finansiel stabilitet."

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra d a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) stk. 5 affattes således:
"5. Kommissionen og Rådet skal i alle de 
budgetvurderinger, der foretages inden 
for rammerne af proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, tage behørigt hensyn til 
gennemførelsen af strukturreformer, som 
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bidrager til opnåelse af Unionens mål for 
vækst og beskæftigelse."

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra e
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i traktatens artikel 126, stk. 
2, litra b), og dette afspejler 
gennemførelsen af en pensionsreform, som 
indfører et flersøjlesystem, der omfatter en 
obligatorisk, fuldt finansieret søjle, tager 
Kommissionen og Rådet også hensyn til
reformens omkostninger for den offentligt 
styrede søjle, når de bedømmer 
udviklingen i underskuds- og gældstallene 
som led i proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud. Hvis 
gældskvoten overskrider referenceværdien, 
tages der kun hensyn til reformens
omkostninger, hvis underskuddet forbliver 
tæt på referenceværdien. Til dette formål 
tages der i en periode på fem år fra den 
dato, hvor den pågældende reform træder i 
kraft, hensyn til reformens
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 
af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformens ikrafttræden tages 
der desuden hensyn til dens
nettoomkostninger som afspejlet i 
gældsudviklingen i en overgangsperiode på 
fem år fra den [date of entry into force of 
this Regulation, to be inserted] på basis af 
samme lineært degressive skala. Der tages 

7. Hvis underskuddet i en medlemsstat 
overskrider referenceværdien, og 
medlemsstaten ikke opfylder gældskriteriet 
som beskrevet i artikel 126, stk. 2, litra b), i 
TEUF og dette afspejler gennemførelsen af 
strukturreformer, der bidrager til opnåelse 
af Unionens mål for vækst og 
beskæftigelse, tager Kommissionen og 
Rådet også hensyn til disse reformers 
bidrag til bevarelse og skabelse af job og 
nedbringelse af fattigdommen, når de 
bedømmer udviklingen i underskuds- og 
gældstallene som led i proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud. Hvis gældskvoten overskrider 
referenceværdien, tages der kun hensyn til
reformernes omkostninger, hvis 
underskuddet forbliver tæt på 
referenceværdien. Til dette formål tages 
der i en periode på fem år fra den dato, 
hvor de pågældende reformer træder i 
kraft, hensyn til reformernes
nettoomkostninger som afspejlet i 
underskuds- og gældsudviklingen på basis 
af en lineært degressiv skala. Uanset 
datoen for reformernes ikrafttræden tages 
der desuden hensyn til deres
nettoomkostninger som afspejlet i 
gældsudviklingen i en overgangsperiode på 
fem år fra den [date of entry into force of 
this Regulation, to be inserted] på basis af 
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også hensyn til de således beregnede 
nettoomkostninger med henblik på Rådets 
afgørelse efter traktatens artikel 126, stk. 
12, om ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter traktatens artikel 126, stk. 
6-9 og 11, hvis underskuddet til stadighed 
er blevet væsentligt formindsket og har 
nået et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at en 
sådan pensionsreform ophæves helt eller 
delvist."

samme lineært degressive skala. Der tages 
også hensyn til de således beregnede 
nettoomkostninger med henblik på Rådets 
afgørelse efter artikel 126, stk. 12, i TEUF
om ophævelse af nogle af eller alle dets 
afgørelser efter artikel 126, stk. 6-9 og 11, i 
TEUF, hvis underskuddet til stadighed er 
blevet væsentligt formindsket og har nået 
et niveau, der ligger tæt på 
referenceværdien, og, hvis betingelserne 
knyttet til gældskriteriet ikke er opfyldt, 
gælden er begyndt at falde. Der tages 
samme hensyn til enhver reduktion i disse 
nettoomkostninger som følge af, at
sådanne strukturreformer ophæves helt 
eller delvist."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Rådets henstilling efter traktatens artikel 
126, stk. 7, fastsætter en frist på højst seks 
måneder for den pågældende medlemsstats 
iværksættelse af virkningsfulde 
foranstaltninger. Rådets henstilling 
fastsætter også en frist for korrektionen af 
det uforholdsmæssigt store underskud, som 
bør gennemføres i året efter, at det er 
konstateret, medmindre der foreligger 
særlige omstændigheder. I henstillingen 
opfordrer Rådet medlemsstaten til at nå 
årlige budgetmål, der på basis af den 
prognose, der ligger til grund for 
henstillingen, kan forbedre den 
konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive 
engangsforanstaltninger og midlertidige 
foranstaltninger, med som benchmark 

4. Rådets henstilling efter artikel 126, stk. 
7, i TEUF og efter høring af Europa-
Parlamentet fastsætter en frist på højst 
seks måneder for den pågældende 
medlemsstats iværksættelse af 
virkningsfulde foranstaltninger. Rådets 
henstilling fastsætter også en frist for 
korrektionen af det uforholdsmæssigt store 
underskud, som bør gennemføres i året 
efter, at det er konstateret, medmindre der 
foreligger særlige omstændigheder. I 
henstillingen opfordrer Rådet 
medlemsstaten til nå årlige budgetmål, der 
på basis af den prognose, der ligger til 
grund for henstillingen, kan forbedre den 
konjunkturkorrigerende saldo, eksklusive 
engangsforanstaltninger, med som 
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mindst 0,5 % af BNP for at sikre, at det 
uforholdsmæssigt store underskud 
korrigeres inden for fristen i henstillingen."

benchmark mindst 0,5 % af BNP for at 
sikre, at det uforholdsmæssigt store 
underskud korrigeres inden for fristen i 
henstillingen, idet der fuldt ud tages 
hensyn til artikel 9 i TEUF, navnlig hvad 
angår fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse, samt til Unionens mål for 
vækst og beskæftigelse."

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra e
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
en henstilling efter traktatens artikel 126, 
stk. 7, og uventede negative økonomiske 
forhold gør sig gældende med store 
ugunstige virkninger for de offentlige 
finanser efter vedtagelsen denne 
henstilling, kan Rådet på grundlag af en 
henstilling fra Kommissionen beslutte at 
vedtage en revideret henstilling efter 
traktatens artikel 126, stk. 7. Den 
reviderede henstilling kan navnlig forlænge 
fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud med 
som hovedregel et år under hensyntagen til 
de relevante forhold, der er nævnt i artikel 
2, stk. 3, i denne forordning. Rådet 
vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i henstillingen er 
tale om uventede negative økonomiske 
forhold med store ugunstige virkninger for 
de offentlige finanser. Rådet kan også på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen vedtage en revideret 

5. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
en henstilling efter artikel 126, stk. 7, i 
TEUF, og uventede negative økonomiske 
forhold gør sig gældende med store 
ugunstige virkninger for de offentlige 
finanser efter vedtagelsen af henstillingen, 
kan Rådet på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet beslutte at vedtage en 
revideret henstilling efter artikel 126, stk. 
7, i TEUF. Den reviderede henstilling kan 
navnlig forlænge fristen for korrektionen af 
det uforholdsmæssigt store underskud med 
som hovedregel et år under hensyntagen til 
de relevante forhold, der er nævnt i artikel 
2, stk. 3, i denne forordning. Rådet 
vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i henstillingen er 
tale om uventede negative økonomiske 
eller sociale forhold med store ugunstige 
virkninger for de offentlige finanser. Rådet 
kan også på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
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henstilling efter traktatens artikel 126, stk. 
7, i tilfælde af et alvorligt økonomisk 
tilbageslag af generel karakter."

Parlamentet vedtage en revideret 
henstilling efter artikel 126, stk. 7, i TEUF 
i tilfælde af et alvorligt økonomisk eller 
socialt tilbageslag."

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En rådsafgørelse om at pålægge den 
pågældende deltagende medlemsstat at 
træffe foranstaltninger til nedbringelse af 
underskuddet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 9, vedtages 
inden for to måneder efter, at Rådet i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 8, 
har konstateret, at der ikke er truffet 
virkningsfulde foranstaltninger. I pålægget 
opfordrer Rådet medlemsstaten til at nå 
årlige budgetmål, der på basis af den 
prognose, der ligger til grund for pålægget, 
kan forbedre den konjunkturkorrigerede 
saldo, eksklusive engangsforanstaltninger 
og midlertidige foranstaltninger, med som 
benchmark mindst 0,5 % af BNP for at 
sikre, at det uforholdsmæssigt store 
underskud korrigeres inden for fristen i 
pålægget. Rådet angiver også, hvilke 
foranstaltninger der kan bidrage til at nå de 
fastsatte mål."

1. En rådsafgørelse om at pålægge den 
pågældende deltagende medlemsstat at 
træffe foranstaltninger til nedbringelse af 
underskuddet i overensstemmelse med 
artikel 126, stk. 9, i TEUF, vedtages efter 
høring af Europa-Parlamentet og inden 
for to måneder efter, at Rådet i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 8, i 
TEUF har konstateret, at der ikke er truffet 
virkningsfulde foranstaltninger. I pålægget 
opfordrer Rådet medlemsstaten til at nå 
årlige budgetmål, der på basis af den 
prognose, der ligger til grund for pålægget, 
kan forbedre den konjunkturkorrigerede 
saldo, eksklusive engangsforanstaltninger 
og midlertidige foranstaltninger, med som 
benchmark mindst 0,5 % af BNP for at 
sikre, at det uforholdsmæssigt store 
underskud korrigeres inden for fristen i 
pålægget. Rådet angiver også, hvilke 
foranstaltninger der kan bidrage til at nå de 
fastsatte mål."

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med et 
pålæg efter traktatens artikel 126, stk. 9, og 
uventede negative økonomiske forhold gør 
sig gældende med store ugunstige 
virkninger for de offentlige finanser efter 
vedtagelsen af pålægget, kan Rådet på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen beslutte at vedtage et 
revideret pålæg efter traktatens artikel 126, 
stk. 9. Det reviderede pålæg kan navnlig 
forlænge fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud med 
som hovedregel et år under hensyntagen til 
de relevante forhold, der er nævnt i artikel 
2, stk. 3, i denne forordning. Rådet 
vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i pålægget er tale 
om uventede negative økonomiske forhold 
med store ugunstige virkninger for de 
offentlige finanser. Rådet kan også på 
grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen vedtage et revideret pålæg 
efter traktatens artikel 126, stk. 9, i tilfælde 
af et alvorligt økonomisk tilbageslag af 
generel karakter."

2. Hvis der er truffet virkningsfulde 
foranstaltninger i overensstemmelse med et 
pålæg efter artikel 126, stk. 9, i TEUF, og 
uventede negative økonomiske eller 
sociale forhold gør sig gældende med store 
ugunstige virkninger for de offentlige 
finanser efter vedtagelsen af pålægget, kan 
Rådet på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet beslutte at vedtage et 
revideret pålæg efter artikel 126, stk. 9, i 
TEUF. Det reviderede pålæg kan navnlig 
forlænge fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud med 
som hovedregel et år under hensyntagen til 
de relevante forhold, der er nævnt i artikel 
2, stk. 3, i denne forordning. Rådet 
vurderer, om der i forhold til de 
økonomiske prognoser i pålægget er tale 
om uventede negative økonomiske eller 
sociale forhold med store ugunstige 
virkninger for de offentlige finanser. Rådet 
kan også på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet vedtage et revideret pålæg 
efter artikel 126, stk. 9, i TEUF i tilfælde af 
et alvorligt økonomisk eller socialt 
tilbageslag."

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for at anvende 
traktatens artikel 126, stk. 11, er opfyldt, 
pålægger Rådet sanktioner i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 11. 
Enhver sådan afgørelse træffes senest fire 
måneder efter Rådets afgørelse om at 
pålægge den pågældende deltagende 
medlemsstat at træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 9."

2. Hvis betingelserne for at anvende artikel 
126, stk. 11, i TEUF er opfyldt, pålægger 
Rådet efter høring af Europa-Parlamentet
sanktioner i overensstemmelse med artikel 
126, stk. 11, i TEUF, idet der fuldt ud 
tages hensyn til artikel 9 i TEUF, navnlig 
hvad angår fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse, samt til Unionens mål for 
vækst og beskæftigelse. Enhver sådan 
afgørelse træffes senest fire måneder efter 
Rådets afgørelse om at pålægge den 
pågældende deltagende medlemsstat at 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med artikel 126, stk. 9, i TEUF."

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I stk. 7 erstattes henvisningen til 
"artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EF) 
nr. 3605/93" af en henvisning til "artikel 
3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 
479/2009".

7. Artikel 7 affattes således:

"7. Hvis en deltagende medlemsstat 
undlader at efterkomme Rådets 
beslutninger efter artikel 126, stk. 7 og 9, 
i TEUF, træffes Rådets beslutning om at 
pålægge sanktioner efter artikel 126, stk. 
11, i TEUF som hovedregel inden for 16 
måneder efter de 
indberetningstidspunkter, der er fastsat 
i artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) 
nr. 479/2009, idet der fuldt ud tages 
hensyn til artikel 9 i TEUF, navnlig hvad 
angår fremme af et højt 
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beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse, samt til Unionens mål for 
vækst og beskæftigelse. Hvis denne 
forordnings artikel 3, stk. 5, eller artikel 
5, stk. 2, anvendes, ændres fristen på 16 
måneder i overensstemmelse hermed. 
Der anvendes en fremskyndet procedure 
i tilfælde af et bevidst planlagt 
underskud, som Rådet finder
uforholdsmæssigt stort."

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver rådsafgørelse om at forstærke 
sanktionerne i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 11, træffes 
senest to måneder efter 
indberetningsfristerne i henhold til 
forordning (EF) nr. 479/2009. Enhver 
rådsafgørelse om at ophæve nogle af eller 
alle rådsafgørelserne i overensstemmelse 
med traktatens artikel 126, stk. 12, træffes 
snarest muligt og under alle 
omstændigheder senest to måneder efter 
indberetningsfristerne i henhold til 
forordning (EF) nr. 479/2009."

Enhver rådsafgørelse om at forstærke 
sanktionerne i overensstemmelse med 
artikel 126, stk. 11, i TEUF træffes efter 
høring af Europa-Parlamentet og senest 
to måneder efter indberetningsfristerne i 
henhold til forordning (EF) nr. 479/2009. 
Enhver rådsbeslutning om at ophæve nogle 
af eller alle rådsafgørelserne i 
overensstemmelse med artikel 126, stk. 12, 
i TEUF træffes snarest muligt og i hvert 
fald senest to måneder efter 
indberetningstidspunkterne i forordning 
(EF) nr. 479/2009.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra a
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og Rådet overvåger 
regelmæssigt gennemførelsen af de 
foranstaltninger:"

1. Kommissionen og Rådet overvåger 
regelmæssigt og meddeler Europa-
Parlamentet resultaterne af
gennemførelsen af de foranstaltninger:"

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1467/97 
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i traktatens artikel 311 og fordeles 
blandt de deltagende medlemsstater, der 
ikke har et uforholdsmæssigt stort 
underskud i henhold til traktatens 
artikel 126, stk. 6, og ikke er genstand for 
en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store ubalancer som 
omhandlet i forordning (EU) nr. […/…], i 
forhold til disse medlemsstaters respektive 
vægt i deres samlede 
bruttonationalindkomst (BNI).

Den bod, der er nævnt i artikel 12 i denne 
forordning, udgør andre indtægter som 
nævnt i artikel 311 i TEUF og anvendes til 
støtte for opnåelsen af Unionens 
langsigtede investerings- og 
beskæftigelsesmål.

Or. en


