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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) För att uppnå unionens mål 

i enlighet med artikel 3 i fördraget om 

Europeiska unionen, måste 

medlemsstaterna betrakta sin ekonomiska 

politik som en gemensam angelägenhet 

och samordna den inom unionen. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl -1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1a) Unionens politik, åtgärder och 

instrument ska främja ekonomisk, social 

och territoriell sammanhållning. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl -1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1b) Vid fastställandet och 

genomförandet av sin politik och 

verksamhet ska unionen genom att bland 

annat införa den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter, beakta de krav som är 

förknippade med främjandet av hög 

sysselsättning, garantier för ett fullgott 

socialt skydd, kampen mot social 

utestängning samt en hög utbildningsnivå 

och en hög hälsoskyddsnivå för 
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människor. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl -1c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1c) Unionen ska, på medlemsstaternas 

begäran, stödja dem med att förbättra sin 

administrativa kapacitet för att införa 

unionsrätten. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Stödprogrammet för 

strukturreformer (nedan kallat 

programmet) inrättades med målsättningen 

att stärka medlemsstaternas kapacitet att 

förbereda och genomföra tillväxtfrämjande 

förvaltnings- och strukturreformer, 

inklusive genom bistånd med att använda 

unionsfonderna effektivt och 

ändamålsenligt. Stöd enligt programmet 

ges av kommissionen på begäran av en 

medlemsstat, och det kan omfatta ett brett 

spektrum av politikområden. 

Motståndskraftiga ekonomier, byggda på 

starka ekonomiska och sociala strukturer, 

som gör det möjligt för medlemsstaterna 

att absorbera chocker på ett effektivt sätt 

och att snabbt återhämta sig från dem, 

bidrar till ekonomisk och social 

samanhållning. Institutionella reformer, 

förvaltningsreformer och 

tillväxtfrämjande strukturreformer är 

ändamålsenliga verktyg för att 

åstadkomma detta. 

(1) Stödprogrammet för 

strukturreformer (nedan kallat 

programmet) har målsättningen att stärka 

medlemsstaternas kapacitet att förbereda 

och genomföra tillväxtfrämjande 

ekonomiska och förvaltningsmässiga 

reformer, inklusive genom bistånd med att 

använda unionsfonderna effektivt och 

ändamålsenligt, som syftar till att främja 

robust och hållbar tillväxt, kvalitativa 

arbetstillfällen, social och territoriell 

sammanhållning och konvergens, 

konkurrenskraft, produktivitet och delat 

välstånd samt ökad motståndskraft mot 

chocker. Stöd enligt programmet ges av 

kommissionen på begäran av en 

medlemsstat, och det kan omfatta ett brett 

spektrum av politikområden i enlighet med 

de nationella reformprogrammen. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Ett framgångsrikt genomförande 

av strukturreformer kräver politisk vilja, 

beslutsamhet, effektiv offentlig 

förvaltning och stöd från alla delar av 

samhället. Det är därför viktigt att 

strukturella reformer även backas upp av 

näringslivets och arbetsmarknadens 

parter samt andra berörda intressenter, 

och att de ges demokratiskt stöd genom 

nationella och, i tillämpliga fall, regionala 

parlament. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1b) Företräde ska ges till åtgärder som 

ger synergieffekter för andra branscher 

och som bland annat syftar till att nå hög 

och långsiktig hållbar tillväxt, 

återhämtning och konvergens i unionen, 

och samtidigt bekämpar skattebedrägeri, 

skatteundandragande och skatteflykt samt 

främjar högkvalitativa arbetstillfällen och 

genomförandet av socialpolitiken. 

Strukturreformer bör överensstämma 

med, och vara kopplade till, de mål som 

anges i den europeiska 

planeringsterminen och genomförandet 

av de landspecifika rekommendationerna 

i medlemsstaterna. De ska inkludera ett 

korrekt och snabbt införlivande och 

genomförande av unionens rättsakter 

eftersom dessa rättsakter måste fungera 

för att uppnå ekonomisk konvergens. 

 

Ändringsförslag  8 
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Förslag till förordning 

Skäl 1c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1c) Euron är Europeiska unionens 

valuta, vilket anges i artikel 119.2 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Medlemsstaterna har tagit emot 

stöd programmet i högre utsträckning än 

vad som ursprungligen förväntades. De 

begäranden om stöd som kommissionen 

tagit emot under budgetcykeln för 2017 

har, baserat på deras uppskattade värde, 

väsentligen överstigit det tillgängliga årliga 

anslaget. Under budgetcykeln för 2018 var 

det uppskattade värdet av de begäranden 

som tagits emot fem gånger större än de 

finansiella medel som fanns tillgängliga för 

det året. Nästan alla medlemsstaterna har 

begärt stöd inom programmet och 

begärandena är fördelade över alla de 

politikområden som programmet omfattar. 

(2) Medlemsstaterna har tagit emot 

stöd programmet i högre utsträckning än 

vad som ursprungligen förväntades. De 

begäranden om stöd som kommissionen 

tagit emot under budgetcykeln för 2017 

har, baserat på deras uppskattade värde, 

väsentligen överstigit det tillgängliga årliga 

anslaget vilket innebär att ett flertal 

begäranden inte har valts ut för 

finansiering. Under budgetcykeln för 2018 

var det uppskattade värdet av de 

begäranden som tagits emot fem gånger 

större än de finansiella medel som fanns 

tillgängliga för det året. Nästan alla 

medlemsstaterna har begärt stöd inom 

programmet och begärandena är fördelade 

över alla de politikområden som 

programmet omfattar. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Redovisningen av, och insynen i, 

programmets resultat bör ökas genom att 

man gör en granskning av hur 

reformerna har genomförts i varje 
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medlemsstat allmänt tillgänglig på 

internet, i syfte att säkerställa utbyte av 

kunskaper, erfarenheter och bästa praxis 

mellan medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Att öka den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen genom att förstärka 

strukturreformerna är av avgörande 

betydelse för ett framgångsrikt deltagande i 

Ekonomiska och monetära unionen. Detta 

är särskilt viktigt för de medlemsstater som 

inte har euron som valuta, för att de ska 

kunna förbereda sig inför anslutning till 

euroområdet. 

(3) Att öka den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen genom att bland annat 

förstärka tillväxtfrämjande, socialt 

balanserade och miljömässigt hållbara 

strukturreformer, är av avgörande 

betydelse för ett framgångsrikt deltagande i 

Ekonomiska och monetära unionen och 

dess långsiktiga stabilitet och välstånd. 

Detta är särskilt viktigt för de 

medlemsstater som inte har euron som 

valuta, för att de ska kunna förbereda sig 

inför anslutning till euroområdet. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är därför lämpligt att betona i 

programmets allmänna mål – inom ramen 

för dess bidrag för att svara mot de 

ekonomiska och sociala utmaningarna – att 

stärkandet av sammanhållningen, 

konkurrenskraften, produktiviteten, den 

hållbara tillväxten och jobbskapandet 

också bör bidra till att förbereda de 

medlemsstater som inte har euron som 

valuta inför ett framtida deltagande i 

euroområdet. 

(4) Det är därför lämpligt att betona i 

programmets allmänna mål – inom ramen 

för dess bidrag för att svara mot de 

ekonomiska och sociala utmaningarna – att 

stärkandet av sammanhållningen, 

konkurrenskraften, produktiviteten, den 

hållbara tillväxten och skapandet av 

kvalitativa arbetstillfällen också bör bidra 

till att förbereda de medlemsstater som inte 

har euron som valuta inför ett framtida 

deltagande i euroområdet. En ingående 

efterhandsutvärdering av hur programmet 

har bidragit till strukturreformer i 

medlemsstaterna är en nödvändig del av 
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detta allmänna mål. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Det är också nödvändigt att ange att 

programmets åtgärder och verksamheter 

får stödja reformer som kan hjälpa 

medlemsstater som vill införa euron att 

förbereda sig inför anslutning till 

euroområdet. 

(5) Det är också nödvändigt att ange att 

programmets åtgärder och verksamheter 

får stödja reformer som kan hjälpa 

medlemsstater som nu har ett undantag 

från deltagande i den tredje fasen av 

Europeiska unionen, men som vill införa 

euron, att förbereda sig inför anslutning till 

euroområdet. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att möta den ökande efterfrågan 

på stöd från medlemsstaternas sida och 

med tanke på behovet av att stödja 

genomförandet av strukturreformer i de 

medlemsstater som inte har euron som 

valuta, bör det finansiella anslaget för 

programmet ökas till en nivå som är 

tillräcklig för att unionen ska kunna 

tillhandahålla stöd till de medlemsstater 

som har begärt det. 

(6) För att möta den ökande efterfrågan 

på stöd från medlemsstaternas sida och 

med tanke på behovet av att stödja 

genomförandet av strukturreformer i de 

medlemsstater som inte har euron som 

valuta, bör det finansiella anslaget för 

programmet ökas till en nivå som är 

tillräcklig för att unionen ska kunna 

tillhandahålla stöd till de medlemsstater 

som har begärt det. En sådan ökning bör 

inte ske genom omfördelning av befintliga 

medel från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna utan bör finansieras 

genom utnyttjandet av de särskilda 

instrument som anges i rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 

2 december 2013 om den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020. 

Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga 

att överföra sina nationella och regionala 

ESI-anslag för att täcka programmets 

finansieringsunderskott. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att kunna tillhandahålla stöd så 

snabbt som möjligt bör kommissionen 

kunna använda delar av finansieringsramen 

för att också täcka kostnaderna för åtgärder 

som kompletterar programmet, exempelvis 

utgifter i samband med kvalitetskontroll 

och övervakning av projekt på plats. 

(7) För att kunna tillhandahålla stöd så 

snabbt som möjligt bör kommissionen 

kunna använda delar av finansieringsramen 

för att också täcka kostnaderna för åtgärder 

som kompletterar programmet, exempelvis 

utgifter i samband med kvalitetskontroll, 

övervakning och utvärdering av projekt på 

plats. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 2017/825 

Artikel 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Programmets allmänna mål är att bidra till 

institutionella reformer, 

förvaltningsreformer och 

tillväxtfrämjande strukturreformer i 

medlemsstaterna genom att ge nationella 

myndigheter stöd när det gäller åtgärder 

som syftar till att reformera och stärka 

institutioner, styrning, offentlig förvaltning 

och ekonomiska och sociala sektorer som 

ett svar på ekonomiska och sociala 

utmaningar, med sikte på att stärka 

sammanhållningen, konkurrenskraften, 

produktiviteten och den hållbara 

tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och 

öka investeringarna, vilket också kommer 

att förbereda för deltagande i euroområdet, 

särskilt vad gäller ekonomiska 

styrprocesser, däribland genom bistånd 

med att använda unionsfonderna på ett 

effektivt, ändamålsenligt och transparent 

sätt.” 

Programmets allmänna mål är att ge 

nationella, regionala och lokala 

myndigheter stöd när det gäller 

administrativa och ekonomiska reformer 

och åtgärder som syftar till att reformera 

och stärka institutioner, styrning, offentlig 

förvaltning och ekonomiska och sociala 

sektorer samt bemöta ekonomiska och 

sociala utmaningar, i syfte att främja och 

utvidga hållbar tillväxt, miljömässig 

hållbarhet, socialt skydd, jobbskapande, 

investeringar, konkurrenskraft, 

produktivitet, territoriell och social 

sammanhållning, konvergens, delat 

välstånd och motståndskraft mot chocker. 

Detta stöd kan även inkludera stöd till en 

effektiv och transparent användning av 

unionens medel samt för ett korrekt och 

snabbt införlivande och genomförande av 

unionens rättsakter. Genom dessa mål 

kommer programmet även att förbereda 
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för deltagande i euroområdet, särskilt vad 

gäller ekonomiska styrprocesser.” 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led a 

Förordning (EU) nr 2017/825 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. Finansieringsramen för 

programmets genomförande fastställs till 

222 800 000 EUR i löpande priser. 

”1. Finansieringsramen för 

programmets genomförande fastställs till 

222 800 000 EUR i löpande priser. En 

sådan ökning ska inte ske genom 

omfördelning och befintliga medel från de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna utan bör finansieras 

genom utnyttjandet av de särskilda 

instrument som anges i rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 

2 december 2013 om den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020. 
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