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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Den 29 september 2010 presenterade kommissionen ett lagstiftningspaket med syfte att 
förstärka den ekonomiska styrningen i 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 upptäcka och 
ta itu med framväxande makroekonomiska obalanser i EU och euroområdet.

Kommissionen föreslår att en förstärkning av medlemsstaternas efterlevnad av stabilitets- och 
tillväxtpakten görs och att samordningen av finanspolitiken skärps. Inom ramen för stabilitets-
och tillväxtpaktens så kallade preventiva del 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 goda tider för att bygga 
upp en nödvändig buffert inför sämre tider. Inom ramen för den så kallade korrigerande delen 
har dessutom ändringsförslag till förordning (EG) nr 1467/1997 om förfarandet vid alltför 
stora underskott lagts till för att se till att skuldutvecklingarna följs mer noggrant och väger 
lika tungt som underskottsutvecklingarna.

Vidare har ett direktiv med krav på medlemsstaternas budgetramar lagts fram för att 
uppmuntra ansvaret för de offentliga finanserna genom att sätta upp minimikrav för nationella 
finanspolitiska ramar 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 att tillsynsmekanismerna för medlemsstaterna i euroområdet 
skärps.

Kommentarer

Detta förslag till yttrande berör kommissionens förslag till förordning om effektiv 
övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet. Föredraganden stödjer ett antal förslag 
som kommissionen lagt fram men önskar införa följande ändringar:

– 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 avser främjandet av en hög sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social utestängning. Lika viktigt är att den skärpta 
övervakningen bör inrättas inom ramen för den europeiska planeringsterminen för 
samordning av politiken.

– I syfte att förbättra övervakningen av de offentliga finanserna bör dessutom ett 
tillsynssystem inte enbart bestå av böter (sanktioner) utan också av incitament.

– Böter som drivits in från de medlemsstater som inte efterlever sina respektive 
rekommendationer bör användas till att stödja EU:s långsiktiga investerings- och 
sysselsättningsmål och inte enbart fördelas bland de medlemsstater som inte omfattas 
av förfarandet vid alltför stora underskott, som kommissionen föreslår.
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– Europaparlamentets roll, liksom de nationella parlamentens roll, bör förstärkas i hela 
övervakningsprocessen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utskottet för ekonomi 
och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs också att 
unionen, vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet, bör beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av en hög 
sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Europeiska rådet antog den 
17 juni 2010 en ny strategi för 
sysselsättning och tillväxt, 
Europa 2020-strategin, så att unionen 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot en smart och 
hållbar tillväxt för alla, åtföljt av en hög 
sysselsättningsnivå, produktivitet och 
social sammanhållning. Europeiska rådet 
beslutade också att den 1 januari 2011 
inleda den europeiska planeringsterminen 
för samordning av politiken i syfte att ge 
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medlemsstater fördelar av en tidig 
samordning på unionsnivå och att 
möjliggöra en bättre övervakning och en 
samtidig bedömning av såväl 
budgetåtgärder som strukturella reformer 
som gynnar tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att effektivisera övervakningen av 
de offentliga finanserna i euroområdet 
krävs ytterligare sanktioner. Dessa 
sanktioner bör stärka förtroendet för 
unionens ram för övervakning av 
finanspolitiken.

(3) För att effektivisera övervakningen av 
de offentliga finanserna i euroområdet 
krävs ytterligare incitament och 
sanktioner. Dessa incitament och
sanktioner bör stärka förtroendet för 
unionens ram för övervakning av 
finanspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den förstärkta övervakningen av de 
offentliga finanserna bör dock stödja 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål 
och bör, under ekonomiska eller sociala 
nedgångar, kombineras med satsningar 
på att stimulera ekonomin, skydd och 
skapande av sysselsättning och social 
sammanhållning och samtidigt respektera 
medlemsstaternas särskilda prioriteringar 
och behov.
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Förstärkningen av den ekonomiska 
styrningen bör gå hand i hand med en 
skärpning av den demokratiska 
legitimiteten för ekonomisk styrning, 
vilket bör uppnås genom att 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten i högre utsträckning och i ett 
tidigare skede deltar under hela 
förfarandena för samordningen av den 
ekonomiska politiken och till fullo 
utnyttjar de instrument som fastställs i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och 
unionens ekonomiska politik och 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Sanktioner mot medlemsstater i 
euroområdet inom ramen för stabilitets-
och tillväxtpaktens förebyggande del bör 
skapa incitament för en försiktig 
finanspolitik. En sådan politik bör sörja för 
att de offentliga utgifternas ökningstakt i 
normalfallet inte överstiger en försiktig 
tillväxttakt för BNP på medellång sikt, 
såvida en högre ökningstakt inte ledsagas 

(5) Incitament och sanktioner mot 
medlemsstater i euroområdet inom ramen 
för stabilitets- och tillväxtpaktens 
förebyggande del bör garantera incitament 
för en försiktig finanspolitik. En sådan 
politik bör sörja för att de offentliga 
utgifternas ökningstakt i normalfallet inte 
överstiger en försiktig tillväxttakt för BNP 
på medellång sikt, såvida en högre 
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av ökade offentliga inkomster eller 
diskretionära inkomstminskningar inte 
kompenseras av minskade utgifter.

ökningstakt inte ledsagas av ökade 
offentliga inkomster eller diskretionära 
inkomstminskningar inte kompenseras av 
minskade utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) På grundval av ett förslag från 
kommissionen efter en motiverad begäran 
av en medlemsstat i euroområdet bör rådet 
kunna reducera eller upphäva en sanktion 
som införts mot den medlemsstaten. Inom 
ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens 
korrigerande del bör kommissionen också 
kunna föreslå att en sanktion reduceras 
eller upphävs på grund av exceptionella 
ekonomiska omständigheter.

(11) På grundval av ett förslag från 
kommissionen efter en motiverad begäran 
av en medlemsstat i euroområdet bör rådet 
kunna reducera eller upphäva en sanktion 
som införts mot den medlemsstaten. Inom 
ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens 
korrigerande del bör kommissionen också 
kunna föreslå att en sanktion reduceras 
eller upphävs på grund av exceptionella 
ekonomiska eller sociala omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En räntelös deposition bör återlämnas 
när ett alltför stort underskott har 
korrigerats, medan räntan för denna 
deposition och indrivna böter bör fördelas 
bland de medlemsstater i euroområdet 
som inte har ett alltför stort underskott 
och som inte heller är föremål för ett 
förfarande vid alltför stora obalanser.

(12) En räntelös deposition bör återlämnas 
när ett alltför stort underskott har 
korrigerats, medan räntan för denna 
deposition och indrivna böter bör 
användas som stöd för att uppnå 
unionens långsiktiga investerings- och 
sysselsättningsmål.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Rådet bör få befogenhet att anta 
individuella beslut om genomförande av de 
sanktioner som anges i denna förordning. 
Som en del av rådets samordning av 
medlemsstaternas ekonomiska politik 
enligt artikel 121.1 i fördraget utgör dessa 
individuella beslut en integrerad 
uppföljning av de åtgärder som antas av 
rådet enligt artiklarna 121 och 126 i 
fördraget och förordningarna (EG) nr 
1466/97 och (EG) nr 1467/97.

(13) Rådet bör få befogenhet att anta 
individuella beslut om genomförande av de 
sanktioner som anges i denna förordning. 
Som en del av rådets samordning av 
medlemsstaternas ekonomiska politik 
enligt artikel 121.1 i fördraget utgör dessa 
individuella beslut en integrerad 
uppföljning av de åtgärder som antas av 
rådet enligt artiklarna 121, 126 och 148 i 
fördraget och förordningarna (EG) nr 
1466/97 och (EG) nr 1467/97.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning anges ett system med 
sanktioner för att skärpa efterlevnaden av 
stabilitets- och tillväxtpaktens 
förebyggande och korrigerande delar i 
euroområdet.

1. I denna förordning anges ett system med 
incitament och sanktioner för att skärpa 
efterlevnaden av stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande och 
korrigerande delar i euroområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet till en medlemsstat riktar en 
rekommendation enligt artikel 121.4 i 
fördraget om att den måste vidta 
nödvändiga anpassningsåtgärder mot 
bakgrund av bestående eller särskilt 
allvarliga och betydande avvikelser från en 
försiktig finanspolitik i den mening som 
avses i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 
1466/97, ska rådet på förslag av 
kommissionen ålägga medlemsstaten att 
lämna en räntebärande deposition. Beslutet 
ska anses vara antaget av rådet såvida det 
inte med kvalificerad majoritet beslutar att 
avvisa förslaget inom tio dagar från 
kommissionens antagande. Rådet får ändra 
förslaget i enlighet med artikel 293.1 i 
fördraget.

1. Om rådet till en medlemsstat riktar en 
rekommendation enligt artikel 121.4 i 
fördraget om att den måste vidta 
nödvändiga anpassningsåtgärder mot 
bakgrund av bestående eller särskilt 
allvarliga och betydande avvikelser från en 
försiktig finanspolitik i den mening som 
avses i artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr 1466/97, ska rådet på förslag av 
kommissionen och efter samråd med 
Europaparlamentet ålägga medlemsstaten 
att lämna en räntebärande deposition. 
Beslutet ska anses vara antaget av rådet 
såvida det inte med kvalificerad majoritet 
beslutar att avvisa förslaget inom tio dagar 
från kommissionens antagande. Rådet får 
ändra förslaget i enlighet med artikel 293.1 
i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat har 
ett alltför stort underskott, ska rådet på 
förslag av kommissionen ålägga 
medlemsstaten att lämna en räntelös 
deposition. Beslutet ska anses vara antaget 
av rådet såvida det inte med kvalificerad 
majoritet beslutar att avvisa förslaget inom 
tio dagar från kommissionens antagande. 
Rådet får ändra förslaget i enlighet med 
artikel 293.1 i fördraget.

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat har 
ett alltför stort underskott, ska rådet på 
förslag av kommissionen och efter samråd 
med Europaparlamentet ålägga 
medlemsstaten att lämna en räntelös 
deposition. Beslutet ska anses vara antaget 
av rådet såvida det inte med kvalificerad 
majoritet beslutar att avvisa förslaget inom 
tio dagar från kommissionens antagande. 
Rådet får ändra förslaget i enlighet med 
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artikel 293.1 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen, till följd av exceptionella 
ekonomiska omständigheter eller efter en 
motiverad begäran från medlemsstaten i 
fråga riktad till kommissionen inom 
tio dagar från antagandet av rådsbeslutet 
enligt artikel 126.6 i fördraget, föreslå att 
beloppet av den räntelösa depositionen 
reduceras eller att den upphävs.

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen, till följd av exceptionella 
ekonomiska eller sociala omständigheter 
eller efter en motiverad begäran från 
medlemsstaten i fråga riktad till 
kommissionen inom tio dagar från 
antagandet av rådsbeslutet enligt artikel 
126.6 i fördraget, föreslå att beloppet av 
den räntelösa depositionen reduceras eller 
att den upphävs.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av 
rådets rekommendation inom den 
fastställda tiden, ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att medlemsstaten 
ska betala böter. Beslutet ska anses vara 
antaget av rådet, såvida det inte inom 
tio dagar från kommissionens antagande 
med kvalificerad majoritet beslutar att 
avvisa förslaget. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av 
rådets rekommendation inom den 
fastställda tiden, ska rådet på förslag av 
kommissionen och efter samråd med 
Europaparlamentet, med vederbörligt 
beaktande av artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt vad gäller främjandet av en hög 
sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning samt unionens 
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tillväxt- och sysselsättningsmål, besluta att 
medlemsstaten ska betala böter. Beslutet 
ska anses vara antaget av rådet, såvida det 
inte inom tio dagar från kommissionens 
antagande med kvalificerad majoritet 
beslutar att avvisa förslaget. Rådet får 
ändra förslaget i enlighet med artikel 293.1 
i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen föreslå att böterna upphävs 
eller att deras belopp reduceras, med 
anledning av exceptionella ekonomiska 
omständigheter eller efter en motiverad 
begäran från medlemsstaten i fråga riktad 
till kommissionen inom tio dagar från 
antagandet av rådsbeslutet enligt 
artikel 126.8 i fördraget.

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen föreslå att böterna upphävs 
eller att deras belopp reduceras, med 
anledning av exceptionella ekonomiska 
eller sociala omständigheter eller efter en 
motiverad begäran från medlemsstaten i 
fråga riktad till kommissionen inom 
tio dagar från antagandet av rådsbeslutet 
enligt artikel 126.8 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De räntor som kommissionen uppbär på 
depositioner enligt artikel 4 och de böter 
som drivs in enligt artikel 5 ska utgöra 
andra inkomster enligt artikel 311 i 
fördraget, och ska fördelas bland de 
medlemsstater i euroområdet som inte har 
ett alltför stort underskott enligt 

De räntor som kommissionen uppbär på 
depositioner enligt artikel 4 och de böter 
som drivs in enligt artikel 5 ska utgöra 
andra inkomster enligt artikel 311 i 
fördraget, och ska användas som stöd för 
att uppnå unionens långsiktiga 
investerings- och sysselsättningsmål.
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artikel 126.6 i fördraget och som inte 
heller är föremål för ett förfarande vid 
alltför stora obalanser enligt förordning 
(EU) nr […/…], i förhållande till 
respektive medlemsstats andel av de 
berättigade medlemsstaternas BNI.

Or. en


