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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I november 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet formelt en lovpakke, der sigter mod at 
styrke den økonomiske styring 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.

Forordningen om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker og forordningen om fremskyndelse og afklaring af 
gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud har begge 
til formål at styrke budgetdisciplinen i EU. Med forordningen om en effektiv håndhævelse af 
budgetovervågningen i euroområdet fastlægges tillige et system af håndhævelsesmekanismer 
i form af finansielle sanktioner for medlemsstaterne i euroområdet. 

Bemærkninger

Kommissionens forslag til forordning fastsætter yderligere krav om tilsyn med de nationale 
budgetpolitikker, foreslår en fælles budgetkøreplan og opfordrer til en strammere overvågning 
af budgetmæssige beslutninger i de medlemsstater, der er genstand for proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Ordføreren ser positivt på initiativet til en synkroniseret overvågning af budgetpolitikker, 
navnlig bestemmelserne vedrørende fastsættelsen af en fælles budgetkøreplan, regelbaserede 
budgetrammer samt styrkelsen af overvågningen af de medlemsstater, der er genstand for 
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. En styrket 
budgetovervågning bør imidlertid altid være i overensstemmelse med EU's overordnede mål, 
og navnlig med kravene i artikel 9 i TEUF om at fremme et højt beskæftigelsesniveau og 
sikre passende social beskyttelse.

Lige så vigtigt er det efter ordførerens opfattelse, at EU's budgetpolitik er i fuld 
overensstemmelse med den nye strategi for beskæftigelse og vækst, Europa 2020-strategien, 
som også har til formål at gøre EU i stand til at gå styrket ud af krisen og omstille EU's 
økonomi til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, ledsaget af høj beskæftigelse, 
produktivitet og social samhørighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det Europæiske Råd vedtog på sit 
møde den 17. juni 2010 en ny strategi for 
beskæftigelse og vækst, Europa 2020-
strategien, der skal sætte EU i stand til at 
gå styrket ud af krisen og omstille sin 
økonomi til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, ledsaget af høj 
beskæftigelse, produktivitet og social 
samhørighed.

Or. en

Begrundelse

Nye bestemmelser om økonomisk styring bør være i overensstemmelse med Unionens 
målsætninger i Europa 2020-strategi. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Stærke offentlige finanser sikres bedst 
på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl 
bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af en 
synkroniseret overvågning af deres 
budgetpolitikker. 

(5) Balance i de offentlige finanser sikres 
bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige 
fejl bør afsløres så tidligt som muligt. 
Medlemsstaterne kan forventes at få fordel 
af ikke blot fastsættelsen af vejledende 
principper og budgetmål, men også af et
synkroniseret tilsyn med deres 
budgetpolitikker. 

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, skulle sikre en 
bedre synkronisering af hovedetaperne i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter og 
dermed bidrage til effektiviseringen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan 
kan forventes at resultere i større 
synergieffekter ved at lette samordningen 
af politikker blandt de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, og sikre, at der 
tages passende hensyn til Rådets og 
Kommissionens henstillinger i de nationale 
procedurer for budgetvedtagelse.

(6) Fastsættelsen af en fælles 
budgetkøreplan for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, kan sikre en bedre 
synkronisering af de grundlæggende data i 
udarbejdelsen af de nationale budgetter og 
dermed bidrage til effektiviseringen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
budgetpolitikker og til at fremme vækst og 
beskæftigelse. En fælles budgetkøreplan 
kan forventes at resultere i større 
synergieffekter ved at lette samordningen 
af politikker blandt de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, og sikre, at der 
tages passende hensyn til Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
henstillinger i de nationale procedurer for 
budgetvedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budgetregler til national lovgivning. 

(7) Alt tyder på, at regelbaserede 
budgetrammer gør det muligt at understøtte 
sunde og bæredygtige budgetpolitikker. 
For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens 
bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at 
der indføres nationale budgetregler, der er 
forenelige med de budgetmålsætninger, der 
fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at 
medlemsstaterne bør indføre regler om 
strukturel balance på budgettet, der 
omsætter hovedprincipperne i Unionens 
budget- og beskæftigelsesregler til 
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Denne omsætning bør ske på effektiv vis
ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis 
forfatningsmæssig karakter for at påvise, 
at de nationale myndigheder føler et stærkt 
engagement i forhold til stabilitets- og 
vækstpagten.

national lovgivning. Den pågældende
omsætning bør ske ved hjælp af bindende 
nationale regler for at påvise, at de 
nationale myndigheder føler et stærkt 
engagement i forhold til stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordrejede og urealistiske 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser kan være til stor skade for 
effektiviteten i budgetplanlægningen og 
dermed gøre det vanskeligt at overholde 
budgetdisciplinen. Uafhængige organer 
kan levere objektive og realistiske 
makroøkonomiske prognoser.

(8) Fordrejede og urealistiske 
makroøkonomiske og budgetmæssige 
prognoser kan være til stor skade for 
effektiviteten i budgetplanlægningen og 
dermed gøre det vanskeligt at overholde 
budgetdisciplinen. Uafhængige organer 
kan levere objektive og mere realistiske 
makroøkonomiske prognoser.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Denne gradvist forstærkede 
overvågning vil udgøre et yderligere 
supplement til de eksisterende 
bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten 
og styrke overvågningen af
budgetdisciplinen i de medlemsstater, der 
har euroen som valuta. En gradvist 
forstærket overvågningsprocedure skulle 
bidrage til at sikre bedre budgetresultater 
til gavn for alle de medlemsstater, der har 

(9) Dette gradvist forstærkede tilsyn vil 
udgøre et yderligere supplement til de 
eksisterende bestemmelser i vækst- og 
stabilitetspagten og styrke tilsynet med
budgetdisciplinen i de medlemsstater, der 
har euroen som valuta. En gradvist 
forstærket tilsynsprocedure skulle bidrage 
til at sikre bedre budgetresultater til gavn 
for alle de medlemsstater, der har euroen 
som valuta. Som led i en gradvist 
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euroen som valuta. Som led i en gradvist 
forstærket procedure er en skærpelse af 
overvågningen særlig værdifuld for 
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud.

forstærket procedure er en skærpelse af 
tilsynet særlig værdifuld for medlemsstater, 
over for hvilke der er indledt en procedure 
i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den skærpede overvågning af
medlemsstater, over for hvilke der er 
indledt en procedure i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, bør 
gøre det muligt at afsløre, om der er risiko 
for, at en medlemsstat ikke vil kunne 
overholde fristen for korrektionen af det 
uforholdsmæssigt store underskud. 
Optræder der en sådan risiko, bør 
Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering af, 
om der tages virkningsfulde skridt til 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, bør 
Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej.

(12) Et skærpet tilsyn med medlemsstater, 
over for hvilke der er indledt en procedure 
i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, bør gøre det muligt at afsløre, 
om der er risiko for, at en medlemsstat ikke 
vil kunne overholde fristen for 
korrektionen af det uforholdsmæssigt store 
underskud. Optræder der en sådan risiko, 
bør Kommissionen rette en henstilling til 
medlemsstaten om, at den inden for en 
bestemt frist skal træffe bestemte 
foranstaltninger, der bør forelægges 
parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis 
dette anmoder herom. Vurderingen bør 
bane vej for en hurtig korrektion af 
udviklingstendenser, der kan medføre, at 
det uforholdsmæssigt store underskud ikke 
bliver korrigeret inden for den fastsatte 
frist. Vurderingen af, om Kommissionens 
henstilling efterleves, bør indgå som led i 
Kommissionens kontinuerlige vurdering af, 
om der tages virkningsfulde skridt til at 
korrigere et uforholdsmæssigt stort 
underskud. Ved afgørelsen af, om der er 
taget virkningsfulde skridt til at korrigere 
det uforholdsmæssigt store underskud, bør 
Rådet også tage hensyn til, om 
medlemsstaten har efterlevet 
Kommissionens henstilling eller ej, og i 
hvor høj grad dette har betydning for 
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beskæftigelsesmålene. Sanktioner bør 
overvejes i tilfælde af, at henstillingen 
ikke efterleves. Hver enkelt medlemsstat 
bør dog bevare sin budgetmæssige 
suverænitet. Rådet og Kommissionen skal 
i alle de budgetvurderinger, der foretages 
inden for rammerne af proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud, tage behørigt hensyn til 
gennemførelsen af sociale 
sikkerhedssystemer, som bidrager til 
opnåelse af Unionens mål om bæredygtig 
vækst.

Or. en

Begrundelse

 Konsolideringen af budgetterne bør give et vist spillerum, navnlig for gennemførelsen af 
afgørende langfristede sociale investeringer og strukturreformer. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. april hvert år offentliggør 
medlemsstaterne sammen med deres 
stabilitetsprogrammer deres mellemfristede 
budgetplaner i overensstemmelse med 
deres mellemfristede budgetmæssige 
ramme baseret på en uafhængig 
makroøkonomisk prognose.

1. Senest den 15. april hvert år offentliggør
medlemsstaterne sammen med deres 
stabilitetsprogrammer deres mellemfristede 
budgetplaner og planer for økonomisk 
investeringer i overensstemmelse med 
deres mellemfristede budgetmæssige 
ramme baseret på en uafhængig 
makroøkonomisk prognose.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører numeriske 
finanspolitiske regler vedrørende 
budgetsaldoen, der i deres nationale 
budgetprocedurer indarbejder deres 
mellemfristede budgetmålsætning som 
defineret i artikel 2a i forordning (EF) nr. 
1466/97. Disse regler dækker den 
offentlige sektor som helhed og er af 
bindende, fortrinsvis forfatningsmæssig,
karakter.

1. Medlemsstaterne indfører numeriske 
finanspolitiske regler vedrørende 
budgetsaldoen, der i deres nationale 
budgetprocedurer indarbejder deres 
mellemfristede budgetmålsætning som 
defineret i artikel 2a i forordning (EF) nr. 
1466/97. Disse nationale regler dækker 
den offentlige sektor som helhed og er af 
bindende karakter.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en vurdering af, om udkastet til 
budgetplan er i overensstemmelse med 
Unionens mål om vækst og beskæftigelse, 
de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker og retningslinjerne 
for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) målet for den samlede offentlige sektors 
udgifter og indtægter opgjort som en 
procentdel af BNP samt 
hovedkomponenterne heraf, hvor der tages 
hensyn til betingelserne og kriterierne for 
at tilvejebringe vækst i de offentlige 
udgifter, eksklusive diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden, jf. artikel 
5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1466/97

c) målet for den samlede offentlige sektors 
udgifter og indtægter opgjort som en 
procentdel af BNP samt 
hovedkomponenterne heraf, hvor der tages 
hensyn til betingelserne og kriterierne for 
at tilvejebringe vækst i de offentlige 
udgifter, eksklusive diskretionære 
foranstaltninger på indtægtssiden, jf. artikel 
5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1466/97,
samt indvirkningen på vækst og
beskæftigelse

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når Kommissionen afslører særligt 
alvorlige tilsidesættelser af de 
budgetpolitiske forpligtelser i henhold til 
stabilitets- og vækstpagten, anmoder den 
senest to uger efter modtagelsen af 
udkastet til budgetplan den berørte 
medlemsstat om et revideret udkast til 
budgetplan. Denne anmodning 
offentliggøres.

5. Når Kommissionen afslører særligt 
alvorlige tilsidesættelser af de 
budgetpolitiske forpligtelser i henhold til 
stabilitets- og vækstpagten, anmoder den 
senest to uger efter modtagelsen af 
udkastet til budgetplan den berørte 
medlemsstat om et revideret udkast til 
budgetplan. Kommissionen offentliggør 
sin anmodning og svaret fra den berørte 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 nævnte udtalelse skal 
indeholde en vurdering af medlemsstatens 
engagement i gennemførelsen af de 
strategier og politiske målsætninger, som 
Det Europæiske Råd har vedtaget.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Eurogruppen drøfter Kommissionens 
udtalelser om de nationale budgetplaner og 
om budgetsituationen og udsigterne for 
euroområdet som helhed på basis af 
Kommissionens samlede vurdering i 
henhold til stk. 3. Vurderingen 
offentliggøres.

4. Eurogruppen drøfter Kommissionens 
udtalelser om de nationale budgetplaner og 
om budgetsituationen og udsigterne for 
euroområdet som helhed på basis af 
Kommissionens samlede vurdering i 
henhold til stk. 3. Eurogruppen kan 
fremsætte henstillinger til Rådet.
Vurderingen offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til 

3. For den samlede offentlige sektors og 
dennes delsektorers vedkommende 
aflægger medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport til Kommissionen og Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller til 
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et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om målene for de offentlige 
udgifter og indtægter og med oplysninger 
om de foranstaltninger, der allerede er 
vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

et underudvalg nedsat med henblik herpå 
om budgetgennemførelsen i løbet af året, 
om budgeteffekten af diskretionære 
foranstaltninger på både udgifts- og 
indtægtssiden, om den makroøkonomiske 
udvikling herunder på 
beskæftigelsesområdet, om målene for de 
offentlige udgifter og indtægter og med 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
allerede er vedtaget, og om arten af de 
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for 
at nå de fastsatte mål. Rapporten 
offentliggøres.

Or. en


