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RÅDETS BESLUT
av den 21 juni 2013
om upphävande av beslut 2009/590/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Rumänien
(2013/318/EU)
kommissionen tillhandahålla de uppgifter som ska använ
das för genomförandet av förfarandet. Som en del av till
lämpningen av det protokollet ska medlemsstaterna två
gånger per år, nämligen före den 1 april och den 1
oktober, lämna uppgifter om underskott och skulder
och därmed sammanhängande faktorer i enlighet med
artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den
25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om för
farandet vid alltför stora underskott som är fogat till
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen (4).

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 126.12,
med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

Till följd av en rekommendation från kommissionen i
enlighet med artikel 104.6 i fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) fastställde rå
det den 7 juli 2009, i beslut 2009/590/EG (1), att det
förelåg ett alltför stort underskott i Rumänien. Rådet
konstaterade att underskottet i den offentliga sektorns
finanser uppgick till 5,4 % av BNP år 2008, vilket övers
teg fördragets referensvärde på 3 % av BNP, medan den
offentliga sektorns bruttoskuld uppgick till 13,6 % av
BNP, vilket är betydligt lägre än fördragets referensvär
de (2) 60 % av BNP.
I enlighet med artikel 104.7 i EG-fördraget och artikel 3.4
i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997
om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av
förfarandet vid alltför stora underskott (3), och på grund
val av en rekommendation från kommissionen, utfärdade
rådet den 7 juli 2009 en rekommendation till Rumänien,
i vilken landet uppmanas att senast 2011 korrigera det
alltför stora underskottet (nedan kallad rådets rekommen
dation av den 7 juli 2009). Rådets rekommendation av
den 7 juli 2009 offentliggjordes.

(3)

I enlighet med artikel 126.7 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 3.4 i
förordning (EG) nr 1467/97, bekräftade rådet den
12 februari 2010, på grundval av en rekommendation
från kommissionen, att de rumänska myndigheterna hade
vidtagit effektiva åtgärder i enlighet med rådets rekom
mendation av den 7 juli 2009 och att oförutsedda större
ekonomiska händelser med omfattande negativa kon
sekvenser för de offentliga finanserna hade inträffat i
Rumänien, och utfärdade en reviderad rekommendation
i syfte att avhjälpa det alltför stora underskottet senast
2012. Den reviderade rekommendationen offentliggjor
des.

(4)

I enlighet med artikel 4 i protokollet om förfarandet vid
alltför stora underskott som fogats till fördragen ska

(1) EUT L 202, 4.8.2009, s. 48.
(2) Efter antagande av beslut 2009/590/EG reviderades underskottet i
den offentliga sektorns finanser och skuldnivån för 2008 till för
närvarande 5,8 % respektive 13,4 % av BNP.
(3) EGT L 209, 2.8.1997, s. 8.

(5)

När rådet överväger att upphäva ett beslut om förekoms
ten av ett alltför stort underskott måste dess beslut grun
das på de uppgifter som lämnats. Ett beslut om före
komsten av ett alltför stort underskott bör dessutom
bara upphävas om kommissionens prognoser tyder på
att underskottet inte kommer att överstiga tröskelvärdet
3 % av BNP under prognosperioden.

(6)

Följande slutsatser kan dras på grundval av de uppgifter
som kommissionen (Eurostat) lämnade i enlighet med
artikel 14 i förordning (EG) nr 479/2009, efter Rumäni
ens anmälan före den 1 april 2013, och på grundval av
kommissionens vårprognos 2013:
— Recessionen 2009, som blev mer omfattande än för
väntat, ledde till ett avsevärt bortfall i de offentliga
inkomsterna, vilket drev upp underskottet till 9 % av
BNP trots ansträngningar att minska de offentliga
utgifterna. Till följd av denna oförutsedda utveckling
och den ettåriga förlängningen av tidsfristen för att
komma till rätta med det alltför stora underskottet
minskade underskottet i den offentliga sektorns finan
ser till 6,8 % av BNP under 2010, till 5,6 % av BNP
under 2011 och till 2,9 % av BNP under 2012, dvs.
till under fördragets referensvärde 3 % av BNP. Kor
rigeringen av underskottet beror framför allt på en
strikt kontroll av utgiftsökningarna, inklusive kontroll
av den offentliga sektorns löner, en frysning av pen
sionskostnaderna och en minskning av alla sociala
förmåner, utom pensioner. Korrigeringen understöd
des också av inkomstrelaterade åtgärder, som en höj
ning av mervärdesskatten med fem procentenheter
och en breddning av inkomstskatteunderlaget. Den
finanspolitiska anpassningen genomfördes genom
två på varandra följande betalningsbalansstödda eko
nomiska anpassningsprogram.
— I konvergensprogrammet från 2012-2016 förutspås
att underskottet kommer att fortsätta att falla till
2,4 % av BNP 2013 och till 2,0 % av BNP 2014. I

(4) EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.
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kommissionens vårprognos från 2013 förutspås att
underskottet i den offentliga sektorn kommer att för
bättras till 2,6 % av BNP 2013 och till 2,4 % av BNP
2014, dvs. under fördragets referensvärde, med en
fortsatt oförändrad politik.
— I kommissionens vårprognos från 2013 förutspås att
den offentliga bruttoskulden kommer att öka måttligt
från 37,8 % av BNP 2012 till 38,5 % av BNP 2014.
(7)

(8)

(9)

Från och med 2013, vilket är det år som följer på kor
rigeringen av det alltför stora underskottet, bör Rumä
nien göra framsteg i lämplig takt i riktning mot sitt
budgetmål på medellång sikt, och även uppnå sitt
riktmärke för utgifter.
Enligt artikel 126.12 i EUF-fördraget ska ett rådsbeslut
om förekomsten av ett alltför stort underskott upphävas
när det alltför stora underskottet i den berörda medlems
staten enligt rådets uppfattning har korrigerats.
Rådet anser att det alltför stora underskottet i Rumänien
har korrigerats och att beslut 2009/590/EG därför bör
upphävas.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det framgår av en allsidig bedömning att det alltför stora un
derskottet i Rumänien har korrigerats.
Artikel 2
Beslut 2009/590/EG ska upphöra att gälla.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2013.

På rådets vägnar
M. NOONAN

Ordförande

