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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Den 29. september 2010 fremlagde Kommissionen en lovpakke, der sigter mod at styrke den 
økonomiske forvaltning i EU og euroområdet. Pakken indeholder seks forslag: Fire af dem 
vedrører finansielle forhold, herunder en reform af stabilitets- og vækstpagten (SVP), mens to 
nye forordninger sigter mod at afdække og imødegå begyndende makroøkonomiske ubalancer 
inden for EU og euroområdet.

Kommissionen foreslår at styrke medlemsstaternes overholdelse af SVP og at uddybe den 
finanspolitiske samordning. Den nugældende forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker 
ændres inden for rammerne af den såkaldt forebyggende del af SVP med henblik på at sikre, 
at medlemsstaterne fører en "forsigtig" finanspolitik i gode tider for at opbygge den 
nødvendige stødpude til dårlige tider. Endvidere foreslås der, inden for rammerne af SVP's 
såkaldt korrigerende element, ændringer til forordning (EF) nr. 1467/97 vedrørende 
gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud med det 
formål at sikre, at gældsudviklingen overvåges mere nøje og sættes på linje med udviklingen i 
underskud.

Derudover foreslås det at indføre et direktiv, der fastsætter krav til medlemsstaternes 
budgetmæssige rammer, hvilket skal tilskynde til finansiel ansvarlighed ved at fastsætte 
minimumskrav til de nationale finansielle rammer og sikre, at de overholder de 
traktatmæssige forpligtelser. Til understøttelse af ændringerne i SVP's forebyggende del og 
korrigerende element foreslår Kommissionen desuden at styrke håndhævelsesmekanismerne 
for medlemsstaterne i euroområdet.

Betragtninger

Dette udkast til udtalelse vedrører Kommissionens forslag til et direktiv om krav til 
medlemsstaternes budgetmæssige rammer. Ordføreren glæder sig overordnet set over de 
fremsatte forslag, der skal sikre forbedringer inden for de nationale finansielle rammer og skal 
tilskynde medlemsstaterne til at træffe bedre finanspolitiske beslutninger i fremtiden. Der er 
navnlig behov for forslag om forbedret statistisk indberetning af finansoplysninger med 
henblik på at undgå en gentagelse af den udvikling, der for nylig fandt sted i visse 
medlemsstater. Ligeledes vil også forslagene om uafhængige budgetmyndigheder, nationale 
finansbestemmelser og obligatorisk flerårig budgetplanlægning bidrage til at skabe større 
stabilitet på finansområdet. Ordføreren mener dog, at der er behov for at indføje visse 
afklaringer og forbedringer, og foreslår derfor ændringer vedrørende følgende hovedaspekter:

- Hovedformålet med dette forslag skal tydeligt knyttes til EU's overordnede mål og i 
særdeleshed til kravene i TEUF's artikel 9 vedrørende fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social udstødelse. Lige så vigtigt er 
det, at de fremsatte bestemmelser til sikring af forbedringer inden for de nationale finansielle 
rammer fastlægges i forbindelse med det europæiske halvår for samordning af politikker.
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- Kravene til de nationale budgetmæssige rammer bør ikke blot sikre, at medlemsstaternes 
finansielle planlægning baseres på realistiske prognoser, men bør også sikre, at der rettes 
behørig opmærksomhed mod bæredygtigheden af de enkelte landes socialsikringsordninger, 
herunder pensions- og sundhedssystemerne.

- Kravene til de nationale budgetmæssige rammer bør også udformes således, at de giver 
medlemsstaterne incitamenter og handlefrihed til at foretage udviklingsorienterede offentlige 
investeringer, f.eks. på uddannelsesområdet, så de bidrager til opnåelsen af EU's mål for 
vækst og beskæftigelse.

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 direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) 
fastsætter, 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, bekæmpelse af social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Det Europæiske Råd vedtog den 
17. juni 2010 en ny strategi for 
beskæftigelse og vækst, Europa 2020-
strategien, der sætter EU i stand til at gå 
styrket ud af krisen og omstille sin 
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økonomi til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, ledsaget af høj 
beskæftigelse, produktivitet og social 
samhørighed.  Det Europæiske Råd 
besluttede også at iværksætte det 
europæiske halvår for samordning af 
politikker den 1. januar 2011 for at 
medlemsstaterne kan drage fordel af tidlig 
samordning på EU-niveau og muliggøre 
udvidet overvågning og samtidig 
vurdering af både budgetforanstaltninger 
og strukturreformer, der fremmer vækst 
og beskæftigelse. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemsstaterne bør undgå 
procykliske finanspolitikker, og den 
finanspolitiske konsolidering bør være 
større i økonomiske opgangstider. 
Veldefinerede numeriske finanspolitiske 
regler vil kunne bidrage til at nå disse mål.

(13) Medlemsstaterne bør undgå 
procykliske finanspolitikker, og den 
finanspolitiske konsolidering bør være 
større i økonomiske opgangstider. 
Finansielle konsolideringsbestræbelser 
bør også tillade handlefrihed, især til at 
foretage offentlige investeringer der 
bidrager til opnåelse af EU's vækst- og 
beskæftigelsesmål. Veldefinerede 
numeriske finanspolitiske regler vil kunne 
bidrage til at nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
finanspolitiske planlægning baseres på 
realistiske makroøkonomiske og 
budgetmæssige prognoser, hvortil der 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
finanspolitiske planlægning baseres på 
realistiske makroøkonomiske og 
budgetmæssige prognoser, hvortil der 
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anvendes de mest aktualiserede 
oplysninger. Budgetplanlægningen baseres 
på det mest sandsynlige makroøkonomiske 
scenario eller på et mere forsigtigt 
scenario, som indeholder en detaljeret 
angivelse af afvigelser fra det mest 
sandsynlige makroøkonomiske scenario. 
De makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser udarbejdes under behørig 
hensyntagen til Kommissionens prognoser. 
Eventuelle forskelle mellem det valgte 
makroøkonomiske scenario og 
Kommissionens prognose skal forklares.

anvendes de mest aktualiserede 
oplysninger og under behørig 
hensyntagen til bæredygtigheden af deres 
socialsikringsordninger, herunder 
pensions- og sundhedssystemerne.
Budgetplanlægningen baseres på det mest 
sandsynlige makroøkonomiske scenario 
eller på et mere forsigtigt scenario, som 
indeholder en detaljeret angivelse af 
afvigelser fra det mest sandsynlige 
makroøkonomiske scenario. De 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser udarbejdes under behørig 
hensyntagen til Kommissionens prognoser. 
Eventuelle forskelle mellem det valgte 
makroøkonomiske scenario og
Kommissionens prognose skal forklares.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 5 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal have numeriske 
finanspolitiske regler, som effektivt 
fremmer overholdelsen af deres respektive 
forpligtelser i henhold til traktaten på det 
budgetpolitiske område. Disse regler 
omfatter navnlig: 

Medlemsstaterne skal have numeriske 
finanspolitiske regler, som effektivt 
fremmer overholdelsen af deres respektive 
forpligtelser i henhold til TEUF på det 
budgetpolitiske område, men samtidig 
tillader handlefrihed, især til offentlige 
investeringer der bidrager til opnåelse af 
EU's vækst- og beskæftigelsesmål. Disse 
regler omfatter navnlig: 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) vedtagelsen af en flerårig tidshorisont 
for den finanspolitiske planlægning, 

(b) vedtagelsen af en flerårig tidshorisont 
for den finanspolitiske planlægning, 
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herunder overholdelsen af de 
mellemfristede budgetmål. 

herunder overholdelsen af de 
mellemfristede budgetmål, samtidig med at 
der tages hensyn til artikel 9 i TEUF, især 
hvad angår fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse og EU's vækst- og 
beskæftigelsesmål.

Or. en


