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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

I november 2011 antog Europaparlamentet och rådet formellt det lagstiftningspaket som ska 
öka 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 kartlägga och ta itu med 
framväxande makroekonomiska obalanser inom EU och euroområdet.

Förordningen om att förstärka övervakningen av de offentliga finanserna och övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska politiken samt förordningen om att påskynda och 
förtydliga tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott utformades bägge för att 
skärpa budgetdisciplinen i hela EU. Genom förordningen om effektiv övervakning av de 
offentliga finanserna i euroområdet infördes dessutom ett system med kontrollmekanismer i 
form av finansiella påföljder för medlemsstaterna i euroområdet. 

Kommentarer

Kommissionens förslag till förordning fastställer ytterligare krav på övervakning av den 
nationella budgetpolitiken, innehåller en gemensam budgettidsfrist och uppmanar till 
grundligare övervakning av budgetbesluten i medlemsstater som har alltför stort underskott i 
de offentliga finanserna.

Föredraganden välkomnar initiativet till en synkroniserad övervakning av budgetpolitiken, 
särskilt bestämmelserna om fastställande av en gemensam budgettidsfrist, regelbaserade 
budgetramar samt skärpt övervakning av medlemsstater som har alltför stort underskott i de 
offentliga finanserna. En strängare budgetövervakning bör dock alltid stå i överensstämmelse 
med EU:s övergripande mål, och särskilt med kraven i artikel 9 i EUF-fördraget om 
främjandet av hög sysselsättning och garantier för ett fullgott socialt skydd.

Det är lika viktigt att EU:s budgetpolitik fullt ut överensstämmer med den nya 
sysselsättnings- och tillväxtstrategin, Europa 2020-strategin, som också är utformad för att 
hjälpa EU ut ur krisen och ställa om EU:s ekonomi mot smart och hållbar tillväxt för alla 
tillsammans med sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Vid Europeiska rådets möte den 
17 juni 2010 antogs en ny sysselsättnings-
och tillväxtstrategi, 
Europa 2020-strategin, för att hjälpa EU 
att gå stärkt ut ur krisen och för att ställa 
om EU:s ekonomi mot smart och hållbar 
tillväxt för alla, tillsammans med en hög 
sysselsättning, produktivitet och social 
sammanhållning.

Or. en

Motivering

Nya bestämmelser om ekonomisk styrning bör vara i överensstämmelse med målen i 
Europa-2020-strategin. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Starka offentliga finanser grundläggs 
bäst på planeringsstadiet och stora fel bör 
upptäckas så tidigt som möjligt. 
Medlemsstaterna bör dra nytta av inte bara 
de vägledande principerna och målen för 
de offentliga finanserna, utan även av en 
synkroniserad övervakning av deras 
finanspolitik. 

(5) Balans i de offentliga finanserna 
grundläggs bäst på planeringsstadiet och 
stora fel bör upptäckas så tidigt som 
möjligt.  Medlemsstaterna bör dra nytta av 
inte bara de vägledande principerna och 
målen för de offentliga finanserna, utan 
även av en synkroniserad översyn av deras 
finanspolitik. 

Or. en



PA\889992SV.doc 5/11 PE480.645v01-00

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta bör det leda till en bättre 
synkronisering av förberedandet av 
nationella budgetar, och därigenom bidra 
till en effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken. En 
gemensam budgettidsfrist bör ge förstärkta 
synergieffekter genom att den politiska 
samordningen underlättas mellan 
medlemsstater som har euron som valuta 
och genom att rådets och kommissionens 
rekommendationer integreras i 
medlemsstaternas förfaranden för 
budgetantagande.

(6) Om man fastställer en gemensam 
budgettidsfrist för medlemsstater som har 
euron som valuta kan det leda till en bättre 
synkronisering av grundläggande 
uppgifter i förberedandet av nationella 
budgetar, och därigenom bidra till en 
effektivare europeisk termin för 
samordning av budgetpolitiken och främja 
tillväxt och sysselsättning. En gemensam 
budgettidsfrist bör ge förstärkta 
synergieffekter genom att den politiska 
samordningen underlättas mellan 
medlemsstater som har euron som valuta 
och genom att Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens rekommendationer 
integreras i medlemsstaternas förfaranden 
för budgetantagande.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det finns klara belägg för att 
regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs. 
Medlemsstaterna bör framförallt införa 
regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finanspolitiska ramverk införlivas i 

(7) Det finns klara belägg för att 
regelbaserade finanspolitiska ramverk är 
effektiva i fråga om att stödja en sund och 
hållbar finanspolitik. Införandet av 
nationella finanspolitiska regler som är 
förenliga med de budgetmål som satts på 
unionsnivå bör i stor utsträckning bidra till 
att stabilitets- och tillväxtpakten följs. 
Medlemsstaterna bör framförallt införa 
regler för strukturell budgetbalans 
varigenom huvudprinciperna i unionens 
finans- och sysselsättningspolitiska
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nationell lagstiftning. Införlivandet bör 
kopplas till bindande regler, helst av 
konstitutionell natur, för att visa nationella 
myndigheters starka engagemang när det 
gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

ramverk införlivas i nationell lagstiftning. 
Införlivandet bör ske genom bindande 
nationella regler, för att visa nationella 
myndigheters starka engagemang när det 
gäller stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Partiska och orealistiska 
makroekonomiska och budgetmässiga 
prognoser kan allvarligt hämma 
budgetplaneringens effektivitet och 
följaktligen försämra budgetdisciplinen. 
Prognoser från oberoende organ kan ge 
opartiska och realistiska makroekonomiska 
prognoser.

(8) Partiska och orealistiska 
makroekonomiska och budgetmässiga 
prognoser kan allvarligt hämma 
budgetplaneringens effektivitet och 
följaktligen försämra budgetdisciplinen. 
Prognoser från oberoende organ kan ge 
opartiska och mer realistiska 
makroekonomiska prognoser.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna gradvis skärpta övervakning 
kompletterar ytterligare bestämmelserna i 
stabilitets- och stabilitetspakten och 
skärper övervakningen av 
budgetdisciplinen i de medlemsstater som 
har euro som valuta. En stegvis skärpt 
övervakning bör bidra till bättre 
budgetresultat vilket gynnar alla 
medlemsstater med euro som valuta. Som 
del av ett gradvist skärpt förfarande är en 
närmare övervakning särskilt värdefull för 

(9) Denna gradvis skärpta översyn 
kompletterar ytterligare bestämmelserna i 
stabilitets- och tillväxtpakten och skärper 
översynen av budgetdisciplinen i de 
medlemsstater som har euro som valuta. En 
stegvis skärpt översyn bör bidra till bättre 
budgetresultat vilket gynnar alla 
medlemsstater med euro som valuta. Som 
del av ett gradvist skärpt förfarande är en 
närmare översyn särskilt värdefull för 
medlemsstater som har alltför stort 
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medlemsstater som har alltför stort 
underskott i de offentliga finanserna.

underskott i de offentliga finanserna.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tack vare den närmare övervakningen
av medlemsstater som omfattas av 
förfarandet vid alltför stora underskott bör 
man kunna se om det finns risk att en 
medlemsstat inte korrigerar underskottet 
inom angivna tidsfrister. Om det föreligger 
en sådan risk, bör kommissionen utfärda en 
rekommendation till medlemsstaten om att 
åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att 
åtgärderna ska presenteras för parlamentet i 
den berörda medlemsstaten om det begär 
det. Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning av 
lämpliga åtgärder för att korrigera alltför 
stora underskott bör det ingå en bedömning 
av hur kommissionens rekommendation 
efterlevs. När rådet fattar beslut om det 
vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera 
det alltför stora underskottet, bör rådet 
också basera sitt beslut på om 
medlemsstaten följt kommissionens 
rekommendation eller inte.

(12) Tack vare den närmare översynen av 
medlemsstater som omfattas av förfarandet 
vid alltför stora underskott bör man kunna 
se om det finns risk att en medlemsstat inte 
korrigerar underskottet inom angivna 
tidsfrister. Om det föreligger en sådan risk, 
bör kommissionen utfärda en 
rekommendation till medlemsstaten om att 
åtgärder ska vidtas inom en viss tid och att 
åtgärderna ska presenteras för parlamentet i 
den berörda medlemsstaten om det begär 
det. Denna bedömning bör leda till en snar 
korrigering av varje utveckling som hotar 
korrigeringen av det alltför stora 
underskottet inom den fastställda 
tidsfristen. I kommissionens bedömning av 
lämpliga åtgärder för att korrigera alltför 
stora underskott bör det ingå en bedömning 
av hur kommissionens rekommendation 
efterlevs. När rådet fattar beslut om det 
vidtagits lämpliga åtgärder för att korrigera 
det alltför stora underskottet, bör rådet 
också basera sitt beslut på om 
medlemsstaten följt kommissionens 
rekommendation eller inte och i vilken 
utsträckning detta påverkar 
sysselsättningsmålen. Påföljder bör 
övervägas när rekommendationerna inte 
följs. Alla medlemsstater bör dock behålla 
sin budgetmässiga suveränitet. Vid alla 
budgetbedömningar vid alltför stora 
underskott bör kommissionen och rådet 
vederbörligen beakta förekomsten av 
socialförsäkringssystem som främjar 
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unionens mål för hållbar tillväxt.

Or. en

Motivering

Konsolideringen av de offentliga finanserna bör ge handlingsutrymme för i synnerhet 
genomförandet av avgörande, långsiktiga sociala investeringar och strukturreformer. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 april varje år ska 
medlemsstaterna offentliggöra sina 
finanspolitiska planer på medellång sikt på 
basis av oberoende makroekonomiska 
prognoser samt sina stabilitetsprogram.

1. Senast den 15 april varje år ska 
medlemsstaterna offentliggöra sina 
finanspolitiska planer och planer för 
ekonomiska investeringar på medellång 
sikt på basis av oberoende 
makroekonomiska prognoser samt sina 
stabilitetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha infört 
numeriska finanspolitiska regler om 
budgetbalans som i deras budgetprocesser 
infogar deras budgetmål på medellång sikt 
enligt artikel 2a i förordning (EG) 
nr 1466/97. Dessa regler ska omfatta den 
offentliga sektorn som helhet och vara 
bindande och företrädesvis av 
konstitutionell natur.

1. Medlemsstaterna ska ha infört 
numeriska finanspolitiska regler om 
budgetbalans som i deras budgetprocesser 
infogar deras budgetmål på medellång sikt 
enligt artikel 2a i förordning (EG) 
nr 1466/97. Dessa nationella regler ska 
omfatta den offentliga sektorn som helhet 
och vara bindande.

Or. en



PA\889992SV.doc 9/11 PE480.645v01-00

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Bedömning av överensstämmelsen 
mellan förslaget till budgetplan och 
unionens tillväxt- och sysselsättningsmål, 
de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik och riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Målen för utgifterna och inkomsterna 
som procentandel av BNP för den 
offentliga sektorn och dess 
huvudkomponenter, med beaktande av 
villkoren och kriterierna för att fastställa de 
offentliga utgifternas ökningstakt efter 
diskretionära åtgärder på inkomstsidan 
enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 1466/97.

(c) Målen för utgifterna och inkomsterna 
som procentandel av BNP för den 
offentliga sektorn och dess 
huvudkomponenter, med beaktande av 
villkoren och kriterierna för att fastställa de 
offentliga utgifternas ökningstakt efter 
diskretionära åtgärder på inkomstsidan 
enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 1466/97 samt inverkan på tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen upptäcker särskilt 
allvarliga brister i efterlevnaden av de 
finanspolitiska skyldigheter som fastställs i 
stabilitets- och tillväxtpakten ska den inom 
två veckor efter det att utkastet till 
budgetplan lämnades in, begära att 
medlemsstaten lämnar in ett reviderat 
utkast. Kommissionens begäran ska 
offentliggöras.

5. Om kommissionen upptäcker särskilt 
allvarliga brister i efterlevnaden av de 
finanspolitiska skyldigheter som fastställs i 
stabilitets- och tillväxtpakten ska den inom 
två veckor efter det att utkastet till 
budgetplan lämnades in, begära att 
medlemsstaten lämnar in ett reviderat 
utkast. Kommissionen ska offentliggöra 
sin begäran och svaret från den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det yttrande som avses i punkt 1 ska 
innehålla en bedömning av 
medlemsstaternas engagemang för att 
genomföra de strategier och politiska mål 
som Europeiska rådet har antagit. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Eurogruppen ska diskutera 
kommissionens yttrande om de nationella 
budgetplanerna samt om situationen och 

4. Eurogruppen ska diskutera 
kommissionens yttrande om de nationella 
budgetplanerna samt om situationen och 
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utsikterna för de offentliga finanserna i 
euroområde med kommissionens samlade 
bedömning enligt punkt 3 som underlag. 
Bedömningen ska offentliggöras.

utsikterna för de offentliga finanserna i 
euroområde med kommissionens samlade 
bedömning enligt punkt 3 som underlag.
Eurogruppen får lägga fram 
rekommendationer för rådet.
Bedömningen ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, om 
målen för offentliga utgifter och inkomster, 
samt lämna information om de åtgärder 
som vidtagits och vilka typer av åtgärder 
som planeras för att uppnå målen. 
Rapporten ska offentliggöras.

3. I fråga om offentliga sektorn och dess 
undersektorer ska medlemsstaten 
regelbundet rapportera till kommissionen 
och till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som kommittén utsett för 
det syftet, om genomförandet av 
innevarande års budget, om 
budgetpåverkan av diskretionära åtgärder 
både i fråga om utgifter och inkomster, 
makroekonomisk utveckling på bl.a. 
sysselsättningsområdet, om målen för 
offentliga utgifter och inkomster, samt 
lämna information om de åtgärder som 
vidtagits och vilka typer av åtgärder som 
planeras för att uppnå målen. Rapporten 
ska offentliggöras.

Or. en


