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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 forordning om en effektiv 
håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet. Ordføreren støtter en række af de 
elementer, som Kommissionen har foreslået, men ønsker at indføre 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. Lige så vigtigt er 
det, at den forbedrede budgetovervågningsramme etableres i sammenhæng med det 
europæiske halvår for samordning af de økonomiske politikker.

– Med henblik på at forbedre budgetovervågningen bør der desuden udvikles et 
håndhævelsessystem både med bøder (sanktioner) og incitamenter.

– Bøder, der opkræves fra medlemsstater, som ikke opfylder de respektive henstillinger, bør 
anvendes til støtte for EU's langsigtede investerings- og beskæftigelsesmål og ikke blot 
fordeles blandt de medlemsstater, der ikke er blevet gjort til genstand for proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som Kommissionen har foreslået.
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– Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle bør styrkes under hele 
overvågningsprocessen.

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
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det foreskrives i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
(TEUF), at Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tager hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Det Europæiske Råd vedtog den 17. 
juni 2010 en ny strategi for beskæftigelse 
og vækst, Europa 2020-strategien, for at 
sætte Unionen i stand til at komme 
stærkere ud af krisen og vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, ledsaget af høje 
beskæftigelses- og produktivitetsniveauer 
og et højt niveau af social samhørighed. 
Det Europæiske Råd besluttede desuden 
fra den 1. januar 2010 at indføre et 
europæisk halvår for samordning af de 
økonomiske politikker, således at 
medlemsstaterne kan drage fordel af en 
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tidlig samordning på EU-plan og for at 
sikre en bedre overvågning og en samtidig 
vurdering af budgetmæssige 
foranstaltninger og strukturreformer, der 
fremmer vækst og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt, at der indføres 
yderligere sanktioner til at håndhæve 
budgetovervågningen mere effektivt i 
euroområdet. Disse sanktioner bør styrke 
troværdigheden i Unionens rammer for den 
finanspolitiske overvågning. 

(3) Det er nødvendigt, at der indføres 
yderligere incitamenter og sanktioner til at 
håndhæve budgetovervågningen mere 
effektivt i euroområdet. Disse incitamenter 
og sanktioner bør styrke troværdigheden i 
Unionens rammer for den finanspolitiske 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) 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, beskyttelse og 
skabelse af job og social samhørighed, 
samtidig med at medlemsstaternes 
specifikke prioriteter og behov 
respekteres.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) 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
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Sanktionerne mod de medlemsstater, 
der har euroen som valuta, i den 
forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten bør virke som incitamenter til 
at føre forsigtige finanspolitikker. En 
forsigtig finanspolitik bør sikre, at 
vækstraten for de offentlige udgifter 
normalt ikke overskrider en forsigtig 
mellemfristet BNP-vækstrate, medmindre 
overskridelsen modsvares af stigninger i de 
offentlige indtægter, eller diskretionære 
indtægtsbegrænsninger modsvares af 

(5) Incitamenterne for og sanktionerne
mod de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, i den forebyggende del af 
stabilitets- og vækstpagten bør fremme
forsigtige finanspolitikker. En forsigtig 
finanspolitik bør sikre, at vækstraten for de 
offentlige udgifter normalt ikke overskrider 
en forsigtig mellemfristet BNP-vækstrate, 
medmindre overskridelsen modsvares af 
stigninger i de offentlige indtægter, eller 
diskretionære indtægtsbegrænsninger 
modsvares af udgiftsbegrænsninger.
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udgiftsbegrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Rådet bør have mulighed for at 
mindske eller annullere de sanktioner, der 
er pålagt en medlemsstat, som har euroen 
som valuta, på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen, efter at den pågældende 
medlemsstat har fremsat en begrundet 
anmodning derom. I den korrigerende del 
af stabilitets- og vækstpagten bør 
Kommissionen også kunne foreslå at 
mindske størrelsen af en sanktion eller 
annullere den på grund af exceptionelle 
økonomiske omstændigheder. 

(11) Rådet bør have mulighed for at 
mindske eller annullere de sanktioner, der 
er pålagt en medlemsstat, som har euroen 
som valuta, på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen, efter at den pågældende 
medlemsstat har fremsat en begrundet 
anmodning derom. I den korrigerende del 
af stabilitets- og vækstpagten bør 
Kommissionen også kunne foreslå at 
mindske størrelsen af en sanktion eller 
annullere den på grund af exceptionelle 
økonomiske eller sociale omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den ikke-rentebærende deponering 
bør frigives, når det uforholdsmæssigt store 
underskud er korrigeret, idet renterne på 
sådanne deponeringer og den bod, der er 
opkrævet, bør fordeles blandt de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og som ikke har et 
uforholdsmæssigt stort underskud og 
heller ikke er omfattet af nogen procedure 
i forbindelse med en uforholdsmæssigt 
stor ubalance.

(12) Den ikke-rentebærende deponering 
bør frigives, når det uforholdsmæssigt store 
underskud er korrigeret, idet renterne på 
sådanne deponeringer og den bod, der er 
opkrævet, bør anvendes til støtte for 
Unionens langsigtede investerings- og 
beskæftigelsesmål.
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage individuelle 
afgørelser om gennemførelse af de 
sanktionsmekanismer, der er fastlagt i 
denne forordning, bør tillægges Rådet. 
Som led i den samordning af 
medlemsstaternes økonomiske politikker, 
der foretages i Rådet, jf. traktatens artikel 
121, stk. 1, udgør disse individuelle 
afgørelser en integreret opfølgning af de 
foranstaltninger, Rådet vedtager i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
121 og 126 og forordning (EF) nr. 1466/97 
og (EF) nr. 1467/97. 

(13) Beføjelsen til at vedtage individuelle 
afgørelser om gennemførelse af de 
sanktionsmekanismer, der er fastlagt i 
denne forordning, bør tillægges Rådet. 
Som led i den samordning af 
medlemsstaternes økonomiske politikker, 
der foretages i Rådet, jf. artikel 121, stk. 1, 
i TEUF udgør disse individuelle afgørelser 
en integreret opfølgning af de 
foranstaltninger, Rådet vedtager i 
overensstemmelse med artikel 121, 126 og 
148 i TEUF og forordning (EF) nr. 
1466/97 og (EF) nr. 1467/97.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges et system 
med sanktioner, der skal styrke den 
forebyggende og den korrigerende del af 
stabilitets- og vækstpagten i euroområdet. 

1. I denne forordning fastlægges et system 
med incitamenter og sanktioner, der skal 
styrke den forebyggende og den 
korrigerende del af stabilitets- og 
vækstpagten i euroområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, retter en 
henstilling til en medlemsstat om at træffe 
de nødvendige tilpasningsforanstaltninger i 
tilfælde af en væsentlig afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik, jf. artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1466/97, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen, medlemsstaten at deponere 
et rentebærende beløb. Afgørelsen anses 
for at være vedtaget af Rådet, medmindre 
det med kvalificeret flertal beslutter at 
forkaste forslaget inden for en frist på ti 
dage, efter at Kommissionen har vedtaget 
det. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
293, stk. 1.

1. Hvis Rådet i overensstemmelse med 
artikel 121, stk. 4, i TEUF retter en 
henstilling til en medlemsstat om at træffe 
de nødvendige tilpasningsforanstaltninger i 
tilfælde af en væsentlig afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik, jf. artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1466/97, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet, medlemsstaten at deponere et 
rentebærende beløb. Afgørelsen anses for 
at være vedtaget af Rådet, medmindre det 
med kvalificeret flertal beslutter at forkaste 
forslaget inden for en frist på ti dage, efter 
at Kommissionen har vedtaget det. Rådet 
kan ændre forslaget i overensstemmelse 
med artikel 293, stk. 1, i TEUF. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 6, fastslår, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud i en medlemsstat, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen, medlemsstaten at deponere 
et ikke-rentebærende beløb. Afgørelsen 
anses for at være vedtaget af Rådet, 
medmindre det med kvalificeret flertal 
beslutter at forkaste forslaget inden for en 
frist på ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget det. Rådet kan ændre forslaget i 

1. Hvis Rådet i overensstemmelse med 
artikel 126, stk. 6, i TEUF fastslår, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud i en medlemsstat, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet, medlemsstaten at deponere et 
ikke-rentebærende beløb. Afgørelsen anses 
for at være vedtaget af Rådet, medmindre 
det med kvalificeret flertal beslutter at 
forkaste forslaget inden for en frist på ti 
dage, efter at Kommissionen har vedtaget 
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overensstemmelse med traktatens artikel 
293, stk. 1.

det. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med artikel 293, stk. 1, i 
TEUF. 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2 kan Kommissionen på 
grund af exceptionelle økonomiske 
omstændigheder, eller efter at den 
pågældende medlemsstat har fremsat en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på ti dage, efter at Rådet 
har vedtaget sin afgørelse i henhold til 
traktatens stk. 126, stk. 6, fremsætte 
forslag om at mindske det deponerede 
rentebærende beløb eller om at annullere 
det.

4. Uanset stk. 2 kan Kommissionen på 
grund af exceptionelle økonomiske eller 
sociale omstændigheder, eller efter at den 
pågældende medlemsstat har fremsat en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på ti dage, efter at Rådet 
har vedtaget sin afgørelse i henhold til stk. 
126, stk. 6, i TEUF fremsætte forslag om at 
mindske det deponerede rentebærende 
beløb eller om at annullere det.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 8, konstaterer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger til 
opfølgning af dets henstilling inden for den 
fastlagte frist, træffer Rådet på forslag af 
Kommissionen afgørelse om, at den 
pågældende medlemsstat skal betale en 
bod. Afgørelsen anses for at være vedtaget 
af Rådet, medmindre det med kvalificeret 

1. Hvis Rådet i overensstemmelse med 
artikel 126, stk. 8, i TEUF konstaterer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger til 
opfølgning af dets henstilling inden for den 
fastlagte frist, træffer Rådet på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet afgørelse om, at den 
pågældende medlemsstat skal betale en 
bod, idet der tages behørigt hensyn til 



PA\852022DA.doc 11/12 PE454.659v01-00

DA

flertal beslutter at forkaste forslaget inden 
for en frist på ti dage, efter at 
Kommissionen har vedtaget det. Rådet kan 
ændre forslaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 293, stk. 1. 

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. 
Afgørelsen anses for at være vedtaget af 
Rådet, medmindre det med kvalificeret 
flertal beslutter at forkaste forslaget inden 
for en frist på ti dage, efter at 
Kommissionen har vedtaget det. Rådet kan 
ændre forslaget i overensstemmelse med 
artikel 293, stk. 1, i TEUF. 

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2 kan Kommissionen på 
grund af ganske særlige økonomiske 
omstændigheder, eller efter at den 
pågældende medlemsstat har fremsat en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på ti dage, efter at Rådet 
har vedtaget sin afgørelse i henhold til 
traktatens stk. 126, stk. 8, fremsætte forslag 
om at annullere boden eller mindske 
bodsbeløbet.

4. Uanset stk. 2 kan Kommissionen på 
grund af ganske særlige økonomiske eller 
sociale omstændigheder, eller efter at den 
pågældende medlemsstat har fremsat en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på ti dage, efter at Rådet 
har vedtaget sin afgørelse i henhold til 
traktatens stk. 126, stk. 8, fremsætte forslag 
om at annullere boden eller mindske 
bodsbeløbet.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De renter, Kommissionen har tjent på de 
beløb, der er deponeret i henhold til artikel 
4, og den bod, der er opkrævet i henhold til 
artikel 5, udgør andre indtægter, jf. 

De renter, Kommissionen har tjent på de 
beløb, der er deponeret i henhold til artikel 
4, og den bod, der er opkrævet i henhold til 
artikel 5, udgør andre indtægter, jf. artikel 



PE454.659v01-00 12/12 PA\852022DA.doc

DA

traktatens artikel 311, og fordeles blandt 
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og som ikke har et 
uforholdsmæssigt stort underskud efter 
traktatens artikel 126, stk. 6, og heller 
ikke er omfattet af en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
ubalancer i den betydning, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. […/…], i forhold til 
disse medlemsstaters respektive vægt i 
deres samlede bruttonationalindkomst. 

311 i TEUF, og anvendes til støtte for 
Unionens langsigtede investerings- og 
beskæftigelsesmål.

Or. en


