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ÆNDRINGSFORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) For at nå Unionens mål som 

fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 

Europæiske Union skal medlemsstaterne 

betragte deres økonomiske politik som et 

spørgsmål af fælles interesse og samordne 

den inden for Unionen. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1a) Unionens politikker, 

foranstaltninger og instrumenter skal 

fremme økonomisk, social og territorial 

samhørighed. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1b) Ved fastlæggelsen og 

gennemførelsen af sine politikker og 

aktiviteter skal Unionen, bl.a. via 

gennemførelsen af den europæiske søjle 

for sociale rettigheder, tage hensyn til de 

krav, der er forbundet med fremme af et 

højt beskæftigelsesniveau, sikring af 

passende social beskyttelse, bekæmpelse 
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af social udstødelse samt et højt niveau af 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

beskyttelse af menneskers sundhed. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1c) Unionen skal efter anmodning fra 

medlemsstaterne bistå dem med at 

forbedre deres administrative kapacitet til 

at gennemføre EU-retten. 

 

Ændringsforslag  5 

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") har til 

formål at forbedre medlemsstaternes evne 

til at udforme og gennemføre økonomiske 

og administrative reformer med henblik på 

at fremme stærk og bæredygtig vækst, 

skabelse af kvalitetsjob, social og 

territorial samhørighed og konvergens, 

konkurrenceevne, produktivitet og fælles 

velstand samt øget modstandsdygtighed 

over for chok, 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 i 

overensstemmelse med de nationale 

reformprogrammer. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) En vellykket gennemførelse af 

strukturreformer kræver politisk vilje, 

beslutsomhed, effektiv og produktiv 

offentlig forvaltning og støtte fra alle dele 

af samfundet. Det er derfor vigtigt, at 

strukturreformer understøttes gennem 

inddragelse af økonomiske partnere, 

arbejdsmarkedets parter og andre 

relevante interessenter og gennem 

demokratisk støtte via nationale og, hvor 

det er relevant, regionale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) Der bør fortrinsvis lægges vægt på 

foranstaltninger, der har 

synergivirkninger på andre sektorer, og 

som er rettet mod bl.a. at opnå en høj og 

langsigtet bæredygtig vækst, genopretning 

og konvergens i Unionen, bekæmpelse af 

skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, fremme af beskæftigelse 

af højere kvalitet og gennemførelse af 

sociale politikker. Disse strukturreformer 

bør være i overensstemmelse med og 

knyttet til de mål, der er fastsat i det 

europæiske semester, og gennemførelsen 

af de landespecifikke henstillinger i 

medlemsstaterne. Strukturreformer bør 

omfatte korrekt og rettidig gennemførelse 

af Unionens retsakter, eftersom det er af 

afgørende betydning for at opnå 

økonomisk konvergens, at disse retsakter 

fungerer korrekt. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1c) Euroen er Den Europæiske 

Unions valuta som anført i artikel 119, 

stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde. 

 

Ændringsforslag  9 

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 

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. 

(2) Medlemsstaterne har i stigende 

grad og i højere grad end oprindeligt 

forventet benyttet sig af mulighederne for 

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 

resulterede i, at adskillige anmodninger 

ikke blev 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  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Præsentationen og 

gennemsigtigheden af programmets 
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resultater bør forbedres ved at gøre en 

oversigt over gennemførelsen af reformer 

i de enkelte medlemsstater offentligt 

tilgængelig på internettet for at sikre 

udveksling af viden, erfaring og bedste 

praksis blandt medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  11 

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 økonomiske og 

sociale samhørighed, herunder gennem en 

styrkelse af socialt afbalancerede, 

miljømæssigt bæredygtige og 

vækstfremmende strukturreformer, er 

afgørende for en vellykket deltagelse i Den 

Økonomiske og Monetære Union og dens 

stabilitet og velstand på lang sigt. Det er 

især vigtigt for de medlemsstater, der ikke 

har euroen som valuta, og som ønsker at 

blive en del af euroområdet. 

 

Ændringsforslag  12 

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 

forberedelserne på deltagelse i 

euroområdet for de medlemsstater, der ikke 

har euroen som valuta. 

(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 

skabelse af kvalitetsjob også bør bidrage til 

forberedelserne på deltagelse i 

euroområdet for de medlemsstater, der ikke 

har euroen som valuta. En grundig 

efterfølgende evaluering af, hvordan 

programmet har bidraget til 

strukturreformer i medlemsstaterne er et 
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nødvendigt led i dette overordnede mål. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Det er også nødvendigt at angive, at 

aktionerne og aktiviteterne under 

programmet kan være til fordel for 

reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, 

der ønsker at indføre euroen, med 

forberedelserne på deltagelse i 

euroområdet. 

(5) Det er også nødvendigt at angive, at 

aktionerne og aktiviteterne under 

programmet kan være til fordel for 

reformer, som kan hjælpe medlemsstater, 

der på nuværende tidspunkt har en 

undtagelse fra deltagelse i tredje fase af 

ØMU'en, der ønsker at indføre euroen, 

med forberedelserne på deltagelse i 

euroområdet. 

 

Ændringsforslag  14 

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. En 

sådan forhøjelse bør ikke ske ved 

omfordeling af midler fra eksisterende 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

(ESI-fonde), men bør 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. 

Medlemsstaterne bør ikke pålægges at 

overføre deres nationale og regionale 

bevillinger fra ESI-fondene med henblik 
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på at udfylde programmets 

finansieringsunderskud. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at kunne yde støtte med mindst 

mulig forsinkelse bør Kommissionen 

kunne anvende en del af 

finansieringsrammen til også at dække 

omkostningerne til aktiviteter, der tjener 

som støtte for programmet, f.eks. udgifter 

knyttet til kvalitetskontrol og overvågning 

af projekter på stedet. 

(7) For at kunne yde støtte med mindst 

mulig forsinkelse bør Kommissionen 

kunne anvende en del af 

finansieringsrammen til også at dække 

omkostningerne til aktiviteter, der tjener 

som støtte for programmet, f.eks. udgifter 

knyttet til kvalitetskontrol, overvågning og 

evaluering af projekter på stedet. 

 

Ændringsforslag  16 

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 

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 

Programmets overordnede mål er at yde 

støtte til nationale, regionale og lokale 

myndigheder til administrative og 

økonomiske reformer og foranstaltninger, 

der tager sigte på reformering og styrkelse 

af institutioner, styring, offentlig 

administration, økonomiske og 

samfundsmæssige sektorer og håndtering 

af økonomiske og sociale udfordringer 

med henblik på at fremme og styrke 

bæredygtig vækst, miljømæssig 

bæredygtighed, social beskyttelse, 
jobskabelse og investeringer, 

konkurrenceevne, produktivitet, territorial 

og social samhørighed, konvergens og 

fælles velstand samt modstandsdygtighed 

over for chok. Denne støtte kan også 

omfatte støtte til en effektiv, virkningsfuld 

og gennemsigtig anvendelse af EU-
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anvendelse af EU-fondene." fondene samt en korrekt og rettidig 

gennemførelse og anvendelse af Unionens 

retsakter. Gennem disse mål vil 

programmet også forberede medlemsstater 

på deltagelse i euroområdet, navnlig i 

forbindelse med økonomisk styring." 

Ændringsforslag  17 

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. En 

sådan forhøjelse må ikke ske ved 

omfordeling af eksisterende midler fra de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

(ESI-fondene), men 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. 

 

 

 

 



 

AD\1156561DA.docx 11/12 PE622.207v02-00 

 DA 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Forøgelse af finansieringsrammen for støtteprogrammet for 

strukturreformer og tilpasning af dens overordnede målsætning 

Referencer COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD) 

Korresponderende udvalg 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

REGI 

14.12.2017 
   

Udtalelse fra 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

ECON 

14.12.2017 

Associerede udvalg - dato for meddelelse 

på plenarmødet 

19.4.2018 

Ordfører for udtalelse 

 Dato for valg 

Roberto Gualtieri 

24.4.2018 

Behandling i udvalg 4.6.2018 18.6.2018   

Dato for vedtagelse 19.6.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

40 

14 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 

David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven 

Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, 

Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, 

Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, 

Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa 

Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel 

Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed 

Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel 

Reimon, Joachim Starbatty 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews 

 



 

PE622.207v02-00 12/12 AD\1156561DA.docx 

DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG 

40 + 

ALDE Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de 

Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel 

Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian 

Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex 

Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob 

von Weizsäcker 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun 

 

14 - 

ALDE Caroline Nagtegaal 

ECR Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay 

Swinburne 

EFDD David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli 

ENF Gerolf Annemans, Marco Zanni 

GUE/NGL Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

 

1 0 

ENF Barbara Kappel 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 

 


