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KORT 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 innefattar en reform av stabilitets- och 
tillväxtpakten medan målet med de två nya förordningarna är att kartlägga och ta itu med 
framväxande makroekonomiska obalanser inom EU och euroområdet.

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 och ansvarsfull” finanspolitik under ekonomiskt 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 skuldutvecklingen 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 om ändring av förordning 
(EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid 
alltför stora underskott, till vilket föredraganden föreslår följande ändringar:

– Förstärkningen av övervakningen av de offentliga finanserna bör alltid lyda under 
EU:s övergripande mål, och särskilt under kraven i artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, som hör samman med främjandet av en 
hög sysselsättningsnivå, garantier för ett fullgott socialt skydd och kampen mot social 
utestängning.

– Vid övervakningen av överensstämmelsen med reglerna om budgetdisciplin och då beslut 
fattas i detta syfte bör särskild hänsyn tas inte enbart till allvarliga ekonomiska utan också 
sociala nedgångar som kan påverka regeringarnas finansiella ställning.

– Möjligheten för medlemsstater som genomför strukturreformer att avvika från sina 
respektive medelfristiga budgetmål bör inte vara kopplad till pensionsreformer som syftar till 
att främja vissa modeller. Denna möjlighet bör i stället beviljas för de medlemsstater som 
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genomför strukturreformer som bidrar till att bevara eller skapa arbetstillfällen och till att 
minska fattigdomen.

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

– Förstärkningen av den ekonomiska styrningen bör gå hand i hand med en skärpning av den 
demokratiska legitimiteten för den europeiska styrningen. Europaparlamentets roll bör i detta 
sammanhang stärkas för 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

The Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on Economic and 
Monetary Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in 
its report:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik inom unionen bör 
enligt fördraget innebära att man följer 
riktlinjerna om stabila priser, sunda 
offentliga finanser och monetära 
förhållanden samt en stabil 
betalningsbalans.

(1) Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik inom unionen bör 
enligt fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt innebära att man följer 
riktlinjerna om hög sysselsättningsnivå 
och social sammanhållning, stabila priser, 
sunda offentliga finanser och monetära 
förhållanden samt en stabil 
betalningsbalans. 

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs att unionen, vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet, ska beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av 
hög sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Stabilitets- och tillväxtpakten grundas 
på målet om sunda offentliga finanser, som 
ett sätt att stärka förutsättningarna för 
prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som 
kan bidra till ökad sysselsättning.

(3) Stabilitets- och tillväxtpakten grundas 
på målet om sunda offentliga finanser, som 
ett sätt att stärka förutsättningarna för 
prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som 
kan bidra till ökad sysselsättning, och den 
bör därför främja långsiktiga 
investeringar till förmån för en smart och 
hållbar tillväxt som inbegriper alla. 

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den stärkta övervakningen av de 
offentliga finanserna bör dock bidra till 
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unionens tillväxt- och sysselsättningsmål 
och bör under ekonomiska eller sociala 
nedgångar kombineras med insatser för 
att stimulera ekonomin, skydd och 
skapande av sysselsättning och social 
sammanhållning, samtidigt som 
medlemsstaternas särskilda prioriteringar 
och behov respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Förstärkningen av den ekonomiska 
styrningen bör gå hand i hand med en 
skärpning av den demokratiska 
legitimiteten för europeisk styrning, vilket 
bör uppnås genom att Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten i högre 
utsträckning och vid rätt tidpunkt deltar 
under hela förfarandena för 
samordningen av den ekonomiska 
politiken, och till fullo unyttjar 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 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid bedömningen av om tidsfristen (12) Vid bedömningen av om tidsfristen 
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bör förlängas för att korrigera ett alltför 
stort underskott, bör särskild hänsyn tas till 
omfattande och allvarliga 
konjunkturnedgångar.

bör förlängas för att korrigera ett alltför 
stort underskott, bör särskild hänsyn tas till 
allvarliga ekonomiska eller sociala 
nedgångar. 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Underskottet i den offentliga sektorns 
finanser ska anses överskrida 
referensvärdet undantagsvis enligt artikel 
126.2 a andra strecksatsen i fördraget, när 
det orsakas av en ovanlig händelse utanför 
den berörda medlemsstatens kontroll som 
har stor inverkan på den offentliga sektorns 
finansiella ställning eller när det orsakas av 
en allvarlig konjunkturnedgång.”

”1. Underskottet i den offentliga sektorns 
finanser ska anses överskrida 
referensvärdet undantagsvis enligt artikel 
126.2 a andra strecksatsen i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, när det 
orsakas av en ovanlig händelse utanför den 
berörda medlemsstatens kontroll som har 
stor inverkan på den offentliga sektorns 
finansiella ställning eller när det orsakas av 
en allvarlig ekonomisk eller social 
nedgång.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 
tillväxtpotential, rådande 

”3. När kommissionen utarbetar en rapport 
i enlighet med artikel 126.3 i fördraget, ska 
den beakta alla faktorer av betydelse som 
anges i den artikeln. Rapporten ska på 
lämpligt sätt ta upp det ekonomiska lägets 
utveckling på medellång sikt (särskilt 
tillväxtpotential, rådande 
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konjunkturförhållanden, inflation, alltför 
stora makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens gemensamma
tillväxtstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav på 
medlemsstaternas finanspolitiska ramverk).
Rapporten ska vid behov också innehålla 
en analys av skuldställningen på medellång 
sikt (särskilt belysa riskfaktorer adekvat, 
inklusive skuldernas löptids- och 
valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit 
och implicit relaterade skulder samt privata 
skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet.”

konjunkturförhållanden, inflation, alltför 
stora makroekonomiska obalanser) samt 
utvecklingen av de offentliga finanserna på 
medellång sikt (särskilt ansträngningar att 
konsolidera finanserna under ”goda tider”, 
offentliga investeringar, politiskt 
genomförande av unionens tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi och de offentliga 
finansernas allmänna kvalitet, särskilt då 
följandet av rådets direktiv […] om krav på 
medlemsstaternas finanspolitiska ramverk). 
Rapporten ska vid behov också innehålla 
en analys av skuldställningen på medellång 
sikt (särskilt belysa riskfaktorer adekvat, 
inklusive skuldernas löptids- och 
valutastruktur, stock-/flödesjusteringar, 
ackumulerade reserver och andra offentliga 
tillgångar; garantier särskilt till 
finanssektorn; till åldrandet både explicit 
och implicit relaterade skulder samt privata 
skulder om de implicit utgör 
eventualförpliktelser för den offentliga 
sektorn). Dessutom ska kommissionen 
vederbörligen beakta eventuella andra 
faktorer som enligt den berörda 
medlemsstaten har betydelse för en samlad 
kvalitativ bedömning av överskridandet av 
referensvärdet och som medlemsstaten har 
förelagt kommissionen och rådet. I detta 
sammanhang ska särskild hänsyn tas till 
budgetmässiga ansträngningar för att 
främja internationell solidaritet och uppnå 
unionens politiska mål, inklusive finansiell 
stabilitet.”

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led da (nytt)
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Punkt 5 ska ersättas med följande:
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”5. Vid alla budgetbedömningar inom 
ramen för förfarandet vid alltför stora 
underskott ska kommissionen och rådet 
vederbörligen beakta genomförandet av 
strukturreformer som främjar unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål.”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget och detta 
återspeglar genomförandet av en 
pensionsreform, genom vilken ett system 
införs med flera pelare varav en 
obligatorisk fullt ut finansierad pelare, 
ska kommissionen och rådet även ta 
hänsyn till reformens kostnad för den 
offentligt förvaltade pelaren när de 
bedömer utvecklingen av siffrorna för 
alltför stora underskott och skulder. Om 
skuldkvoten överskrider referensvärdet, 
ska reformens kostnad bara beaktas om 
underskottet ligger nära referensvärdet. För 
detta ändamål ska under fem år från och 
med reformens ikraftträdande dess
nettokostnads påverkan på underskotts-
och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformens ikraftträdande ska dessutom 
dess nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala under 
en övergångsperiod på fem år från och med 
den [date of entry into force of this 
Regulation, to be inserted]. Den därvid 

”7. Om en medlemsstat har ett alltför stort 
underskott eller bryter mot skuldkriteriet 
enligt artikel 126.2 b i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
detta återspeglar genomförandet av 
strukturreformer som främjar unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål, ska 
kommissionen och rådet även ta hänsyn till 
huruvida dessa reformer bidrar till att 
bevara eller skapa arbetstillfällen och till 
att minska fattigdomen när de bedömer 
utvecklingen av siffrorna för alltför stora 
underskott och skulder. Om skuldkvoten 
överskrider referensvärdet, ska 
reformernas kostnad bara beaktas om 
underskottet ligger nära referensvärdet. För 
detta ändamål ska under fem år från och 
med reformernas ikraftträdande deras
nettokostnads påverkan på underskotts-
och skuldutvecklingen beaktas enligt en 
linjär degressiv skala. Oberoende av 
reformernas ikraftträdande ska dessutom 
deras nettokostnads påverkan på 
underskotts- och skuldutvecklingen beaktas 
enligt samma linjära degressiva skala under 
en övergångsperiod på fem år från och med 
den [date of entry into force of this 
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beräknade nettokostnaden ska också 
beaktas vid rådets beslut enligt artikel 
126.12 i fördraget om att upphäva vissa 
eller samtliga av sina beslut enligt artikel
126.6 till 126.9 och 126.11 i fördraget, om 
underskottet har minskat väsentligt och 
kontinuerligt och nått en nivå som ligger 
nära referensvärdet och skulden börjar 
minska, fastän skuldkriteriets krav inte 
uppfylls. Det ska också beaktas om denna 
nettokostnad minskar genom att 
ovannämnda pensionsreform helt eller 
delvis upphävs.”

Regulation, to be inserted]. Den därvid 
beräknade nettokostnaden ska också 
beaktas vid rådets beslut enligt artikel 
126.12 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt om att upphäva vissa eller 
samtliga av sina beslut enligt artikel 126.6 
till 126.9 och 126.11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
underskottet har minskat väsentligt och 
kontinuerligt och nått en nivå som ligger 
nära referensvärdet och skulden börjar 
minska, fastän skuldkriteriets krav inte 
uppfylls. Det ska också beaktas om denna 
nettokostnad minskar genom att 
ovannämnda strukturreformer helt eller 
delvis upphävs.”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. I rådets rekommendation i enlighet med 
artikel 126.7 i fördraget ska det fastställas 
en tidsfrist på högst sex månader, inom 
vilken den berörda medlemsstaten ska 
vidta effektiva åtgärder. I rådets 
rekommendation ska det även fastställas en 
tidsfrist för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet, vilken ska slutföras 
under det år som följer på året då 
underskottet fastställdes, om inte särskilda 
omständigheter föreligger. I 
rekommendationen ska rådet begära att 
medlemsstaten uppnår årliga budgetmål 
som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 

”4. I rådets rekommendation i enlighet med 
artikel 126.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
efter samråd med Europaparlamentet ska 
det fastställas en tidsfrist på högst sex 
månader, inom vilken den berörda 
medlemsstaten ska vidta effektiva åtgärder. 
I rådets rekommendation ska det även 
fastställas en tidsfrist för korrigeringen av 
det alltför stora underskottet, vilken ska 
slutföras under det år som följer på året då 
underskottet fastställdes, om inte särskilda 
omständigheter föreligger. I 
rekommendationen ska rådet, samtidigt 
som full hänsyn tas till artikel 9 i 
EUF-fördraget, särskilt när det gäller 
främjande av hög sysselsättningsnivå, 
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konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för 
att korrigera det alltför stora underskottet 
inom tidsfristen i rekommendationen.”

garantier för ett fullgott socialt skydd och 
kampen mot social utestängning, och till 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
begära att medlemsstaten uppnår årliga 
budgetmål som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 
konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för 
att korrigera det alltför stora underskottet 
inom tidsfristen i rekommendationen.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led e
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med en rekommendation enligt 
artikel 126.7 i fördraget och oväntade 
negativa ekonomiska händelser med stora 
negativa effekter för de offentliga 
finanserna inträffar efter antagandet av den 
rekommendationen, får rådet på 
kommissionens rekommendation besluta 
att anta en reviderad rekommendation 
enligt artikel 126.7 i fördraget. Med 
beaktande av de faktorer av betydelse som 
avses i artikel 2.3 i denna förordning får 
tidsfristen för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet enligt den reviderade 
rekommendationen som regel utsträckas 
med ett år. Rådet ska bedöma om det, 
jämfört med de ekonomiska prognoserna i 
sin rekommendation, föreligger oväntade 
negativa ekonomiska händelser med stora 
negativa effekter för de offentliga 
finanserna. Vid en omfattande och
allvarlig ekonomisk nedgång får rådet på 

”5. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med en rekommendation enligt 
artikel 126.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
oväntade negativa ekonomiska eller 
sociala händelser med stora negativa 
effekter för de offentliga finanserna 
inträffar efter antagandet av den 
rekommendationen, får rådet på 
kommissionens rekommendation och efter 
samråd med Europaparlamentet besluta 
att anta en reviderad rekommendation 
enligt artikel 126.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Med 
beaktande av de faktorer av betydelse som 
avses i artikel 2.3 i denna förordning får 
tidsfristen för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet enligt den reviderade 
rekommendationen som regel utsträckas 
med ett år. Rådet ska bedöma om det, 
jämfört med de ekonomiska prognoserna i 
sin rekommendation, föreligger oväntade 
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kommissionens rekommendation också 
besluta om att anta en reviderad 
rekommendation enligt artikel 126.7 i 
fördraget.”

negativa ekonomiska eller sociala 
händelser med stora negativa effekter för 
de offentliga finanserna. Vid en allvarlig 
ekonomisk eller social nedgång får rådet 
på kommissionens rekommendation och 
efter samråd med Europaparlamentet 
också besluta om att anta en reviderad 
rekommendation enligt artikel 126.7 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Rådets beslut att förelägga den berörda 
deltagande medlemsstaten att vidta 
åtgärder för att minska underskottet enligt 
artikel 126.9 i fördraget ska fattas inom två 
månader efter det beslut i vilket rådet har 
fastställt att inga effektiva åtgärder har 
vidtagits enligt artikel 126.8. I 
föreläggandet ska rådet begära att 
medlemsstaten uppnår årliga budgetmål 
som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 
konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för 
att korrigera det alltför stora underskottet 
inom tidsfristen i rekommendationen.
Rådet ska också ange åtgärder som främjar 
att dessa mål uppnås.”

”1. Rådets beslut att förelägga den berörda 
deltagande medlemsstaten att vidta 
åtgärder för att minska underskottet enligt 
artikel 126.9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
fattas, efter samråd med 
Europaparlamentet, inom två månader 
efter det beslut i vilket rådet har fastställt 
att inga effektiva åtgärder har vidtagits 
enligt artikel 126.8 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I 
föreläggandet ska rådet begära att 
medlemsstaten uppnår årliga budgetmål 
som enligt rekommendationens 
underliggande prognos som ett riktmärke 
motsvarar en årlig minsta förbättring på 
minst 0,5 % av BNP av sitt 
konjunkturrensade saldo, utan 
engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, för 
att korrigera det alltför stora underskottet 
inom tidsfristen i rekommendationen. 
Rådet ska också ange åtgärder som främjar 
att dessa mål uppnås.”
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Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med ett föreläggande enligt artikel 
126.9 i fördraget och oväntade negativa 
ekonomiska händelser med stora negativa 
effekter för de offentliga finanserna 
inträffar efter att föreläggandet antagits, får 
rådet på kommissionens rekommendation 
besluta att anta ett reviderat föreläggande 
enligt artikel 126.9 i fördraget. Med 
beaktande av de faktorer av betydelse som 
avses i artikel 2.3 i denna förordning får 
tidsfristen för korrigeringen av det alltför 
stora underskottet enligt det reviderade 
föreläggandet som regel utsträckas med ett 
år. Rådet ska bedöma om det, jämfört med 
de ekonomiska prognoserna i sitt 
föreläggande, föreligger oväntade negativa 
ekonomiska händelser med stora negativa 
effekter för de offentliga finanserna. Vid en 
omfattande och allvarlig ekonomisk 
nedgång får rådet på kommissionens 
rekommendation också besluta om att anta 
ett reviderat föreläggande enligt artikel 
126.9 i fördraget.”

”2. Om effektiva åtgärder har vidtagits i 
enlighet med ett föreläggande enligt artikel 
126.9 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och oväntade negativa 
ekonomiska eller sociala händelser med 
stora negativa effekter för de offentliga 
finanserna inträffar efter att föreläggandet 
antagits, får rådet på kommissionens 
rekommendation och efter samråd med 
Europaparlamentet besluta att anta ett 
reviderat föreläggande enligt artikel 126.9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Med beaktande av de 
faktorer av betydelse som avses i artikel 
2.3 i denna förordning får tidsfristen för 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet enligt det reviderade 
föreläggandet som regel utsträckas med ett 
år. Rådet ska bedöma om det, jämfört med 
de ekonomiska prognoserna i sitt 
föreläggande, föreligger oväntade negativa 
ekonomiska eller sociala händelser med 
stora negativa effekter för de offentliga 
finanserna. Vid en allvarlig ekonomisk 
eller social nedgång får rådet på 
kommissionens rekommendation och efter 
samråd med Europaparlamentet också
besluta om att anta ett reviderat 
föreläggande enligt artikel 126.9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.”

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När villkoren för att tillämpa artikel 
126.11 i fördraget är uppfyllda, ska rådet 
ålägga sanktioner enligt artikel 126.11. Ett 
sådant beslut ska fattas senast fyra månader 
efter rådets beslut att förelägga den berörda 
deltagande medlemsstaten att vidta 
åtgärder enligt artikel 126.9.”

2. När villkoren för att tillämpa artikel 
126.11 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt är uppfyllda, ska rådet efter 
samråd med Europaparlamentet ålägga 
sanktioner enligt artikel 126.11 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, 
samtidigt som full hänsyn tas till artikel 
9 i EUF-fördraget, särskilt när det gäller 
främjande av hög sysselsättningsnivå, 
garantier för ett fullgott socialt skydd och 
kampen mot social utestängning, och till 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål. 
Ett sådant beslut ska fattas senast fyra 
månader efter rådets beslut att förelägga 
den berörda deltagande medlemsstaten att 
vidta åtgärder enligt artikel 126.9 i
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I artikel 7 ska hänvisningen till ”artikel 
4.2 och 4.3 i förordning (EG) nr 3605/93” 
ersättas med en hänvisning till ”artikel 
3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 
479/2009”.

7. Artikel 7 ska ersättas med följande:

”7. Om en deltagande medlemsstat 
underlåter att följa rådets på varandra 
följande beslut enligt artikel 126.7 och 
126.9 i EUF-fördraget ska rådets beslut 
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om att ålägga sanktioner i enlighet med 
artikel 126.11 i EUF-fördraget fattas i 
regel inom sexton månader efter de 
rapporteringsdatum som fastställs i 
artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 
479/2009, samtidigt som full hänsyn tas 
till artikel 9 i EUF-fördraget, särskilt när 
det gäller främjande av hög 
sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning, och till unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål. Om 
artikel 3.5 eller 5.2 i denna förordning 
tillämpas ändras tidsfristen på sexton 
månader i enlighet med detta. Ett 
påskyndat förfarande ska användas om 
det rör sig om ett avsiktligt planerat 
underskott som enligt rådets beslut är 
alltför stort.”

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets beslut att skärpa sanktionerna i 
enlighet med artikel 126.11 i fördraget ska 
fattas senast två månader efter 
rapporteringstillfällena enligt förordning 
(EG) nr 479/2009. Rådets beslut att 
upphäva vissa eller samtliga av sina beslut 
i enlighet med artikel 126.12 i fördraget
ska fattas så snart som möjligt och under 
inga omständigheter senare än två månader 
efter rapporteringstillfällena enligt 
förordning (EG) nr 479/2009.”

Rådets beslut att skärpa sanktionerna i 
enlighet med artikel 126.11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
fattas efter samråd med 
Europaparlamentet senast två månader 
efter rapporteringstillfällena enligt 
förordning (EG) nr 479/2009. Rådets 
beslut att upphäva vissa eller samtliga av 
sina beslut i enlighet med artikel 126.12 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska fattas så snart som möjligt 
och under inga omständigheter senare än 
två månader efter rapporteringstillfällena 
enligt förordning (EG) nr 479/2009.”
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Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led a
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Kommissionen och rådet ska övervaka 
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits”.

”1. Kommissionen och rådet ska övervaka 
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits och ska meddela 
Europaparlamentet resultaten”.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1467/97
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster 
enligt artikel 311 i fördraget och ska 
fördelas mellan de deltagande 
medlemsstater som inte har alltför stort 
underskott enligt artikel 126.6 i fördraget 
och som inte är föremål för ett förfarande 
vid alltför stora obalanser enligt 
förordning (EU) nr […/…], i förhållande 
till deras andel av de berättigade 
medlemsstaternas totala 
bruttonationalinkomst (BNI).”

De böter som anges i artikel 12 i denna 
förordning ska utgöra andra inkomster 
enligt artikel 311 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och ska 
användas till stöd för unionens 
långsiktiga investerings- och 
sysselsättningsmål.”

Or. en


