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PROTOKOLL (nr 12)
OM FÖRFARANDET VID ALLTFÖR STORA UNDERSKOTT
DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

fastställa närmare bestämmelser om det förfarande vid alltför stora underskott som
avses i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
SOM ÖNSKAR

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1
De referensvärden som avses i artikel 126.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
ska vara
— 3 % för kvoten mellan det förväntade eller faktiska underskottet i den offentliga sektorns finanser
och bruttonationalprodukten till marknadspris,
— 60 % för kvoten mellan skuldsättningen i den offentliga sektorn och bruttonationalprodukten till
marknadspris.
Artikel 2
I artikel 126 i nämnda fördrag och i detta protokoll avses med
— offentlig: hela den offentliga sektorn, dvs. centrala, regionala och lokala myndigheter samt sociala
trygghetssystem – med undantag av kommersiell verksamhet – enligt definitionen i det europe
iska nationalräkenskapssystemet,
— underskott: nettoupplåning enligt definitionen i det europeiska nationalräkenskapssystemet,
— investering: fasta bruttoinvesteringar enligt definitionen i det europeiska nationalräkenskapssyste
met,
— skuld: den samlade bruttoskulden till nominellt värde som är utestående vid årets utgång och som
är konsoliderad mellan och inom de olika områdena inom den offentliga sektorn enligt defini
tionen i första strecksatsen.
Artikel 3
För att säkerställa att förfarandet vid alltför stora underskott fungerar effektivt ska medlemsstaternas
regeringar enligt detta förfarande ansvara för underskottet i den offentliga sektorn enligt definitionen
i artikel 2 första strecksatsen. Medlemsstaterna ska säkerställa att nationella förfaranden på budget
området gör det möjligt för dem att uppfylla de förpliktelser inom detta område som följer av
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fördragen. Medlemsstaterna ska snabbt och regelbundet underrätta kommissionen om sina förväntade
och faktiska underskott och om sin skuldnivå.
Artikel 4
Kommissionen ska tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas för tillämpningen av detta
protokoll.

