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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren mener, at revisionen af finansieringsrammen for støtteprogrammet for 

strukturreformer og dets overordnede målsætning er en lejlighed til at: 

1) revidere programmets overordnede målsætning for at sikre, at det klart er rettet mod at yde 

teknisk bistand på medlemsstaternes anmodning til reformer, som er socialt og/eller 

miljømæssigt gavnlige. Programmet bør bidrage til økonomisk genopretning og skabelse af 

kvalitetsjob, bekæmpelse af fattigdom og stimulering af investeringer i realøkonomien. 

2) udvikle kriterier for imødekommelse af medlemsstaternes anmodninger om bistand, når der 

er modtaget flere anmodninger, end der kan imødekommes inden for finansieringsrammen, på 

grundlag af ovennævnte krav om, at reformerne er socialt og/eller miljømæssigt gavnlige. 

Ordføreren mener, at udvidelsen af finansieringsrammen for dette program bør knyttes til en 

revision af forståelsen af, hvilke "strukturreformer" det bør være rettet mod. Strukturreformer 

under programmet bør forstås som omfattende programmer for offentlige investeringer, 

renationalisering og genkommunalisering af offentlige goder eller tjenesteydelser, styrkelse af 

de offentlige sociale sikringsordninger samt reformer, der fremmer kollektive 

overenskomstforhandlinger og reallønsvækst.  

Ifølge programmets arbejdsprogram for 2017 gik ca. 90 % af programmets midler til 

projekter, der tager sigte på at gennemføre Kommissionens instrukser inden for rammerne af 

det europæiske semester og andre krav i EU-lovgivningen. Som følge heraf mener ordføreren, 

at den rolle, som arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og de lokale og regionale 

myndigheder spiller i forbindelse med formuleringen af anmodningen og udformningen og 

overvågningen af gennemførelsen af reformen, udtrykkeligt bør nævnes i forslaget. 

For så vidt angår revisionen af den overordnede målsætning om at medtage 

konvergenskriterierne for medlemsstater, der ikke er medlemmer af euroområdet, mener 

ordføreren, at dette kan resultere i, at programmet anvendes til at undergrave kvaliteten og 

tilgængeligheden af offentlige tjenester og sociale sikringsordninger— navnlig i relation til 

offentlige budgetunderskud og den offentlige gældskvote. Som følge heraf mener ordføreren, 

at programmet bør fokusere på imødekommelse af anmodninger, som vil give en bestemt 

social eller miljømæssig fordel. 

Ordføreren er uenig i det forslag, Kommissionen fremsætter i begrundelsen, der ledsager 

forslaget, i henhold til hvilket medlemsstaterne bør opfordres til at omfordele eksisterende 

midler til teknisk bistand under de europæiske struktur- og investeringsfonde til dette 

program, herunder til anmodninger i forbindelse med indførelsen af euroen. Ordføreren 

mener, at midlerne under ESI-fondene og den vigtige rolle, de spiller på tværs af 

medlemsstaterne, bør opretholdes, og at de ikke bør omfordeles til dette program. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1)  Støtteprogrammet for 

strukturreformer ("programmet") blev 

oprettet med det formål at forbedre 

medlemsstaternes evne til at udforme og 

gennemføre vækstfremmende 

administrative reformer og 

strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at 

udnytte EU-fondene effektivt og 

virkningsfuldt. Støtte under programmet 

stilles til rådighed af Kommissionen efter 

anmodning fra en medlemsstat og kan 

dække en bred vifte af politikområder. 

Udvikling af solide økonomiske og 

samfundsmæssige strukturer, der sætter 

medlemsstaterne i stand til effektivt at 

absorbere chok og hurtigt komme på fode 

igen, bidrager til økonomisk og social 

samhørighed. Gennemførelsen af 

institutionelle, administrative og 

vækstfremmende strukturreformer er et 

hensigtsmæssigt middel til at sikre en 

sådan udvikling.   

(1)  Støtteprogrammet for 

strukturreformer ("programmet") blev 

oprettet med det formål at forbedre 

medlemsstaternes evne til at udforme og 

gennemføre vækstfremmende 

administrative reformer og 

strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at 

udnytte EU-fondene effektivt og 

virkningsfuldt. Støtte under programmet 

stilles til rådighed af Kommissionen efter 

anmodning fra en medlemsstat og kan 

dække en bred vifte af politikområder. 

Udvikling af modstandsdygtige økonomier 

og samfund, der bygger på solide 

økonomiske og samfundsmæssige 

strukturer, bidrager til territorial, 

økonomisk og social samhørighed. 

Gennemførelsen af institutionelle, 

administrative og vækstfremmende 

strukturreformer er et hensigtsmæssigt 

middel til at sikre en sådan udvikling. 

Strukturreformer anerkendes som 

gavnlige, ikke kun når de reducerer 

offentlige udgifter på en socialt 

bæredygtig måde, men også når de øger 

udgifterne på kort sigt for at forbedre de 

økonomiske resultater og budgetbalancen 

på mellemlang til lang sigt. Det er vigtigt 

for den vellykkede gennemførelse og 

bæredygtigheden af strukturreformer, at 

de nyder demokratisk opbakning, og at det 

sikres, at alle relevante interessenter, 

såsom lokale og regionale myndigheder, 

økonomiske og sociale partnere samt 

repræsentanter for civilsamfundet 
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inddrages.  

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1 a) For at give et overblik over de 

reformer, der udformes og gennemføres 

på grundlag af anmodninger fra de 

enkelte medlemsstater, bør fordelingen af 

det nye budget for programmet baseres på 

klare udvælgelseskriterier og fremlægges 

på en gennemsigtig måde. Dette ville sikre 

udveksling af viden, erfaringer og bedste 

praksis, hvilket er et af målene for 

programmet. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1 b) I sine bestræbelser på at forbedre 

medlemsstaternes evne til at udforme og 

gennemføre vækstfremmende 

strukturreformer bør programmet ikke 

erstatte eller træde i stedet for midler fra 

medlemsstaternes nationale budgetter, 

eller anvendes til at dække løbende 

udgifter. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2)  Medlemsstaterne har i stigende 

grad og i højere grad end oprindeligt 

forventet benyttet sig af mulighederne for 

(2)  Medlemsstaterne har i stigende 

grad og i højere grad end oprindeligt 

forventet benyttet sig af mulighederne for 
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støtte under programmet. Baseret på den 

anslåede værdi oversteg de anmodninger 

om støtte, som Kommissionen modtog i 

løbet af 2017-forløbet, væsentligt den 

disponible årlige bevilling. I løbet af 2018-

forløbet var den anslåede værdi af de 

modtagne anmodninger fem gange større 

end de disponible finansielle ressourcer det 

år. Næsten samtlige medlemsstater har 

anmodet om støtte under programmet, og 

støtteanmodningerne fordeler sig over alle 

de politikområder, som programmet 

dækker. 

støtte under programmet. Baseret på den 

anslåede værdi oversteg de anmodninger 

om støtte, som Kommissionen modtog i 

løbet af 2017-forløbet, væsentligt den 

disponible årlige bevilling, hvilket således 

har resulteret i, at en række anmodninger 

ikke er blevet udvalgt til finansiering. I 

løbet af 2018-forløbet var den anslåede 

værdi af de modtagne anmodninger fem 

gange større end de disponible finansielle 

ressourcer det år. Næsten samtlige 

medlemsstater har anmodet om støtte under 

programmet, og støtteanmodningerne 

fordeler sig over alle de politikområder, 

som programmet dækker.  

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) En styrkelse af den økonomiske og 

sociale samhørighed gennem en styrkelse 

af strukturreformer er afgørende for en 

vellykket deltagelse i Den Økonomiske og 

Monetære Union. Det er især vigtigt for de 

medlemsstater, der ikke har euroen som 

valuta, og som ønsker at blive en del af 

euroområdet. 

(3) En styrkelse af den territoriale, 

økonomiske og sociale samhørighed 

gennem en styrkelse af strukturreformer er 

afgørende for en vellykket deltagelse i Den 

Økonomiske og Monetære Union; Det er 

især vigtigt for de medlemsstater, der ikke 

har euroen som valuta, og som ønsker at 

blive en del af euroområdet. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er derfor - under den del af 

programmets overordnede mål, der handler 

om reaktion på økonomiske og sociale 

udfordringer - hensigtsmæssigt at 

understrege, at en styrkelse af 

samhørigheden, konkurrenceevnen, 

produktiviteten og en bæredygtig vækst og 

jobskabelse også bør bidrage til 

(4) Det er derfor - under den del af 

programmets overordnede mål, der handler 

om reaktion på territoriale, økonomiske og 

sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at 

understrege, at en styrkelse af 

samhørigheden, konkurrenceevnen, 

produktiviteten og en bæredygtig vækst og 

jobskabelse også bør bidrage til 
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forberedelserne på deltagelse i 

euroområdet for de medlemsstater, der ikke 

har euroen som valuta. 

forberedelserne på deltagelse i 

euroområdet for de medlemsstater, der ikke 

har euroen som valuta. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at imødekomme den stigende 

efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater 

og i betragtning af behovet for støtte til 

gennemførelse af strukturreformer i 

medlemsstater, der ikke har euroen som 

valuta, bør bevillingerne til programmet 

øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at 

sætte Unionen i stand til at dække de 

anmodende medlemsstaters behov. 

(6) For at imødekomme den stigende 

efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater 

og i betragtning af behovet for støtte til 

gennemførelse af strukturreformer i 

medlemsstater, der ikke har euroen som 

valuta, bør bevillingerne til programmet 

øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at 

sætte Unionen i stand til at dække de 

anmodende medlemsstaters behov. Denne 

yderligere tildeling bør finansieres 

udelukkende via nye bevillinger, der skal 

mobiliseres af budgetmyndigheden ved at 

udnytte den disponible budgetmæssige 

fleksibilitet fuldt ud, på grundlag af et 

relevant forslag fra Kommissionen. Der 

bør ikke overvejes omfordelinger til dette 

formål med henblik på at undgå enhver 

negativ indvirkning på finansieringen af 

eksisterende flerårige programmer. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 2017/825 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Programmets overordnede mål er at 

bidrage til institutionelle, administrative og 

vækstfremmende strukturelle reformer i 

medlemsstaterne gennem støtte til 

nationale myndigheder til foranstaltninger, 

der tager sigte på reformering og styrkelse 

af institutioner, styring, offentlig 

Programmets overordnede mål er at 

bidrage til institutionelle, administrative og 

vækstfremmende strukturelle reformer i 

medlemsstaterne gennem støtte til 

nationale myndigheder til foranstaltninger, 

der tager sigte på reformering og styrkelse 

af institutioner, styring, offentlig 
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administration og økonomiske og 

samfundsmæssige sektorer som reaktion på 

økonomiske og sociale udfordringer med 

henblik på at styrke samhørighed, 

konkurrenceevne, produktivitet, 

bæredygtig vækst, jobskabelse og 

investeringer, der også vil forberede 

medlemsstater på deltagelse i euroområdet, 

navnlig i forbindelse med økonomisk 

styring, herunder gennem støtte til en 

effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig 

anvendelse af EU-fondene. 

administration og økonomiske og 

samfundsmæssige sektorer som reaktion på 

territoriale, økonomiske og sociale 

udfordringer med henblik på at styrke 

samhørighed, konkurrenceevne, 

produktivitet, bæredygtig vækst, finansiel 

stabilitet, skabelse af kvalitetsjob og 

investeringer, der også vil forberede 

medlemsstater på deltagelse i euroområdet, 

navnlig i forbindelse med økonomisk 

styring, herunder gennem støtte til en 

effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig 

anvendelse af EU-fondene. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a 

Forordning (EU) nr. 2017/825 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet er fastsat til 

222 800 000 EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet er fastsat til 

222 800 000 EUR i løbende priser. Enhver 

forhøjelse til programmet skal finansieres 

ved anvendelse af de særlige instrumenter 

som fastsat i Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 

2013 om fastlæggelse af den flerårige 

finansielle ramme for årene 2014-2020* 

og ikke på bekostning af eksisterende EU-

programmer; 

 _________________ 

 * EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
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