
PA\852028SV.doc PE454.660v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2010/0277(NLE)

6.1.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till rådets direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk
(KOM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

Föredragande: David Casa



PE454.660v01-00 2/7 PA\852028SV.doc

SV

PA_Legam



PA\852028SV.doc 3/7 PE454.660v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Den 29 september 2010 lade kommissionen fram ett lagstiftningspaket med syftet att förstärka 
den ekonomiska styrningen i EU och i euroområdet. Paketet består av sex förslag. Fyra av 
dem rör finanspolitiska frågor, däribland en reform av stabilitets- och tillväxtpakten, medan 
två nya förordningar syftar till att påvisa och komma till rätta med framväxande 
makroekonomiska obalanser i EU och euroområdet.

Kommissionen föreslår att medlemsstaternas efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten 
förstärks och att den finanspolitiska samordningen skärps. Stabilitets- och tillväxtpaktens så 
kallade preventiva del, nuvarande förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den 
ekonomiska politiken, har ändrats i syfte att se till att medlemsstaterna för en försiktig och 
ansvarsfull finanspolitik i goda tider för att bygga upp en nödvändig buffert för dåliga tider. 
Utöver detta föreslås ändringar i den så kallade korrigerande delen, 
förordning (EG) nr 1467/97 om tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott för 
att se till att det sker en närmare uppföljning av skuldutvecklingen och att denna tillmäts 
samma vikt som underskottsutvecklingen.

Vidare föreslås ett direktiv med krav på medlemsstaternas budgetramar för att stimulera till 
finanspolitiskt ansvar genom att minimikrav för nationella budgetramverk som ska 
överensstämma med kraven i fördraget ställs upp. För att styrka ändringarna i stabilitets- och 
tillväxtpaktens preventiva och korrigerande delar har kommissionen också föreslagit en 
skärpning av kontrollmekanismen för medlemsstaterna i euroområdet. 

Kommentarer

Detta förslag till yttrande rör kommissionens förslag till direktiv om medlemsstaternas krav 
på budgetramverk. På det hela taget välkomnar föredraganden de förslag som lagts fram för 
att förbättra nationella budgetramverk och för att stimulera medlemsstaterna att i framtiden 
fatta mer fördelaktiga finanspolitiska beslut.  I synnerhet behövs förslag till förbättrad 
statistisk rapportering för uppgifter om de offentliga finanserna så att en upprepning av den 
senaste tidens händelser i några av medlemsstaterna kan undvikas. Dessutom bör förslag om 
självständiga budgetmyndigheter, nationella finanspolitiska regler och en bindande flerårig 
budgetplan också bidra till större finansiell stabilitet. Föredraganden anser emellertid att vissa 
klargöranden och ändringar är nödvändiga och föreslår därför ändringar avseende följande 
huvudpunkter:

– Förslagets allmänna mål bör ha nära anknytning till EU:s övergripande mål, i 
synnerhet till kraven i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
angående främjandet av en hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd 
och kampen mot social utestängning. Lika viktigt är att de bestämmelser som läggs 
fram i syfte att garantera att de nationella budgetramverken förbättras har fastställts 
med hänsyn till den europeiska terminen för politisk samordning.
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– Kraven på nationella budgetramverk bör inte bara garantera att medlemsstaternas 
budgetplanering baseras på realistiska prognoser, utan också att hållbarheten i deras 
sociala skyddssystem, inklusive pensions- och hälso- och sjukvårdssystemen, tas i 
tillämpligt beaktande.

– Kraven på nationella budgetramverk bör också vara utformade så att medlemsstaterna 
stimuleras och ges manöverutrymme för utvecklingsinriktade offentliga investeringar 
inom exempelvis utbildning, och därigenom bidrar till att EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsmål uppnås. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
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 en 
hög sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Rådet antog den 17 juni 2010 en ny 
strategi för sysselsättning och tillväxt, 
Europa 2020-strategin, för att EU skulle 
kunna gå stärkt ur krisen och ställa om 
ekonomin i riktning mot smart och 
hållbar tillväxt för alla, som ska leda till 
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hög sysselsättning, produktivitet och 
social sammanhållning. Rådet beslutade 
också att den 1 januari 2011 lansera den 
europeiska terminen för samordning för 
att ge medlemsstaterna möjlighet att dra 
nytta av samordning på unionsnivå och 
för att möjliggöra ökad granskning och 
en samtidig utvärdering av både 
budgetåtgärder och strukturella reformer 
för främjandet av tillväxt och 
sysselsättning. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaterna bör undvika 
konjunkturförstärkande finanspolitik och 
finanspolitiska konsolideringsinsatser bör 
vara större under ”goda tider”. Noga 
angivna numeriska finanspolitiska regler 
främjar dessa mål.

(13) Medlemsstaterna bör undvika 
konjunkturförstärkande finanspolitik och 
finanspolitiska konsolideringsinsatser bör 
vara större under ”goda tider”. 
Finanspolitiska konsolideringsinsatser 
bör också skapa manöverutrymme för i 
synnerhet offentliga investeringar som 
bidrar till att unionens tillväxt- och 
sysselsättningsmål uppnås. Noga angivna 
numeriska finanspolitiska regler främjar 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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finanspolitisk planering grundar sig på 
realistiska makroekonomiska prognoser 
och budgetprognoser, baserade på de mest 
aktuella uppgifterna. Budgetplaneringen 
ska baseras på det mest sannolika 
makrofinansiella scenariot eller på ett 
försiktigare scenario som i detalj belyser 
avvikelserna från det mest sannolika 
makrofinansiella scenariot. När de 
makroekonomiska prognoserna och 
budgetprognoserna utarbetas, ska 
kommissionens prognoser beaktas på 
lämpligt sätt. Skillnaderna mellan det valda 
makrofinansiella scenariot och 
kommissionens prognos ska förklaras.

finanspolitisk planering grundar sig på 
realistiska makroekonomiska prognoser 
och budgetprognoser, baserade på de mest 
aktuella uppgifterna och ta vederbörlig 
hänsyn till hållbarheten i sina respektive 
sociala skyddssystem, inklusive pensions-
och hälso- och sjukvårdssystemen. 
Budgetplaneringen ska baseras på det mest 
sannolika makrofinansiella scenariot eller 
på ett försiktigare scenario som i detalj 
belyser avvikelserna från det mest 
sannolika makrofinansiella scenariot. När 
de makroekonomiska prognoserna och 
budgetprognoserna utarbetas, ska 
kommissionens prognoser beaktas på 
lämpligt sätt. Skillnaderna mellan det valda 
makrofinansiella scenariot och 
kommissionens prognos ska förklaras.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa numeriska 
finanspolitiska regler som effektivt främjar 
att deras respektive skyldigheter enligt 
fördraget iakttas på budgetpolitikens 
område. Dessa ska särskilt omfatta 
följande:

Medlemsstaterna ska tillämpa numeriska 
finanspolitiska regler som effektivt främjar 
att deras respektive skyldigheter enligt 
fördraget iakttas på budgetpolitikens 
område, samtidigt som de ges 
manöverutrymme för offentliga 
investeringar som bidrar till att unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål uppnås.
Dessa ska särskilt omfatta följande:

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Beslut om flerårig finanspolitisk 
planering, inklusive iakttagande av 
budgetmålen på medellång sikt.

b) Beslut om flerårig finanspolitisk 
planering, inklusive iakttagande av 
budgetmålen på medellång sikt, med 
beaktande av artikel 9 i fördraget, särskilt 
vad gäller främjandet av en hög 
sysselsättningsgrad, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning samt unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål.

Or. en


