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KORT BEGRUNDELSE

Strukturreformer er afgørende for at modernisere Den Europæiske Unions økonomi, forbedre 
dens evne til at tilpasse sig udfordringer og styrke dens konkurrenceevne. Konkurrenceevne og 
velstand skal sammen med borgernes velfærd være en prioritet. Strukturreformer spiller i den 
forbindelse en vigtig rolle, da de kan fremskynde processen med opadgående social og 
økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne både inden for og uden for euroområdet og 
styrke deres økonomiers modstandsdygtighed. En effektiv gennemførelse af strukturreformer 
er nødvendig for at styrke samhørigheden, øge produktiviteten, skabe job, fremme investeringer 
og sikre bæredygtig vækst. Imidlertid er medlemsstaternes gennemførelse af strukturreformer i 
øjeblikket uensartet på kontinentet, og der er et efterslæb med hensyn til forpligtelser. Nationale 
bestræbelser på at gennemføre reformer bør styrkes, og ordføreren glæder sig i den forbindelse 
over Kommissionens forslag til forordning om oprettelse af reformstøtteprogrammet 
(2018/0213(COD)), som vil hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre deres landespecifikke 
henstillinger som fastlagt i det europæiske semester.

Som det fremgår af Kommissionens forslag, består reformstøtteprogrammet for perioden efter 
2020 af tre instrumenter: 1) instrumentet for teknisk støtte, som bygger på det eksisterende 
støtteprogram for strukturreformer, 2) instrumentet til gennemførelse af reformer og 3) 
konvergensfaciliteten. Under de igangværende drøftelser i Rådet for Den Europæiske Union 
nævnes dog muligheden for at give reformstøtteprogrammet en alternativ struktur: 1) 
instrumentet for teknisk støtte, som bygger på det eksisterende støtteprogram for 
strukturreformer, 2) budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet 
og 3) konvergens- og reforminstrumentet for medlemsstater uden for euroområdet. Ordføreren 
har noteret sig disse igangværende drøftelser i Rådet for så vidt angår en alternativ 
programstruktur.

De strukturreformer, der støttes via reformstøtteprogrammet, kan have en betydelig indvirkning 
på arbejdsmarkedet og de sociale sikringsordninger i medlemsstaterne. Ordføreren understreger 
Kommissionens konsekvensanalyse (SWD(2018)0310), hvori det anføres, at 
"reformstøtteprogrammet forventes at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen ved at 
stimulere jobskabelsen i hele Unionen. Denne virkning kan eksempelvis opnås gennem 
arbejdsmarkedsreformer, navnlig reformer, der øger arbejdsstyrkens færdigheder og 
kvalifikationer, samt gennem tilpasning af færdigheder til arbejdsmarkedets behov. 
Programmet kan også have en positiv effekt på indkomstfordeling, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, social inklusion og social beskyttelse ved at fremme gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale rettigheder."

Ordføreren forventer, at reformstøtteprogrammet vil give medlemsstaterne tilstrækkelige 
incitamenter til at bidrage til EU's konkurrenceevne og velstand, håndtere dynamikken på og 
digitaliseringen af fremtidens arbejdsmarked, bekæmpe social udstødelse og skabe 
muligheder for borgerne, navnlig børn og unge. I betragtning af koblingen mellem 
reformstøtteprogrammets anvendelsesområde og gennemførelsen af de landespecifikke 
henstillinger, der fastsættes i det europæiske semester, forventer ordføreren, at 
reformstøtteprogrammet vil bidrage væsentligt til gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Ordføreren forventer, at reformstøtteprogrammet vil tilskynde til og 
fremme reformer med investeringer, som har en social indvirkning, og som også 
tilvejebringer digitale løsninger på sociale behov og fordele for borgerne og således forbedrer 
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deres sociale velfærd.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som led i målene for det 
europæiske semester behandles også 
strukturreformer, som bygger på 
solidaritet, integration og social 
retfærdighed, og som rummer et større 
potentiale for at skabe flere job og større 
vækst, sikre lige muligheder og adgang til 
muligheder og social beskyttelse, beskytte 
sårbare grupper og forbedre 
levestandarden for alle borgere, hvilket er 
centrale principper i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den økonomiske og finansielle 
krise har vist, at udvikling af sunde og 
robuste økonomier og finansielle systemer, 
der bygger på stærke økonomisk og sociale 
strukturer hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
Gennemførelsen af strukturreformer er 
blandt Unionens politiske prioriteter, fordi 
sådanne reformer sigter på at genskabe et 

(4) Den økonomiske og finansielle 
krise har vist, at udvikling af sunde og 
robuste økonomier og finansielle systemer, 
der bygger på stærke økonomisk og sociale 
strukturer hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
Gennemførelsen af strukturreformer er 
blandt Unionens politiske prioriteter, fordi 
sådanne reformer sigter på at genskabe et 
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bæredygtigt opsving, frigøre 
vækstpotentialet, forbedre tilpasningsevnen 
og understøtte konvergensprocessen. 
Gennemførelse af strukturreformer kan 
også bidrage til at styrke den økonomiske 
og sociale samhørighed, fremme 
produktivitet og investeringer og skabe 
gode betingelser for holdbar vækst og 
beskæftigelse i Unionen.

bæredygtigt opsving, frigøre 
vækstpotentialet, tilpasse sig den 
teknologiske udvikling, forbedre 
tilpasningsevnen og understøtte 
konvergensprocessen. Gennemførelse af 
strukturreformer kan også bidrage til at 
styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed, fremme produktivitet og 
investeringer, skabe gode betingelser for 
holdbar vækst og beskæftigelse i Unionen 
og opbygge modstandsdygtige 
arbejdsmarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Graden af medlemsstaternes 
gennemførelse af strukturreformer er stadig 
utilstrækkelig i EU. Erfaringen med 
gennemførelse af det europæiske semesters 
politikkoordineringsmekanisme viser, at 
gennemførelsen af strukturreformer 
generelt har været langsom og uensartet, og 
at den nationale reformindsats bør styrkes 
og motiveres.

(6) Graden af medlemsstaternes 
gennemførelse af strukturreformer er stadig 
utilstrækkelig i EU. Erfaringen med 
gennemførelse af det europæiske semesters 
politikkoordineringsmekanisme viser, at 
gennemførelsen af strukturreformer 
generelt har været langsom og uensartet, og 
at den nationale reformindsats bør styrkes 
og motiveres, i betragtning af at adskillige 
medlemsstater, navnlig uden for 
euroområdet, kæmper med lav potentiel 
vækst, høje arbejdsløshedstal, stigende 
sociale forskelle og en øget risiko for 
fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der er behov for socialt 
ansvarlige, intelligente, bæredygtige og 
inklusive strukturreformer, der opfylder 
kravene i artikel 9 i TEUF, og Unionen 
har peget på, at gennemførelsen af 
sådanne strukturreformer er blandt dens 
politiske prioriteter med henblik på at 
genskabe et bæredygtigt opsving, frigøre 
vækstpotentialet for at øge 
tilpasningsevnen, styrke væksten, skabe 
arbejdspladser, fremme investeringer og 
støtte processen med opadgående 
økonomisk og social konvergens.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Unionens institutioner og organer 
har omfattende erfaringer med at yde 
specifik støtte til nationale og 
subnationale myndigheder i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
kapacitetsopbygning og med hensyn til 
gennemførelse af 
samhørighedspolitikken. Denne erfaring 
bør anvendes til at styrke Unionens 
kapacitet til at yde interesserede 
medlemsstater støtte til at forbedre deres 
vækstpotentiale og sociale samhørighed 
ved hjælp af foranstaltninger, der tager 
sigte på at øge beskæftigelsesfrekvensen, 
bekæmpe udstødelse og fattigdom og øge 
adgangen til og kvaliteten af sundheds- og 
uddannelsestjenesterne.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne ved at 
tilbyde direkte finansiel støtte og parallelt 
hermed teknisk støtte. Med henblik herpå 
bør der oprettes et nyt reformstøtteprogram 
("programmet"), der skal skabe effektive 
incitamenter til at sætte skub i 
gennemførelsen af strukturreformer i 
medlemsstaterne. Programmet bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Programmet bør også 
videreføre støtteprogrammets 
foranstaltninger og modus operandi, 
eftersom de har vist sig særdeles nyttige 
og værdsættes af medlemsstaterne, med 
henblik på at styrke de nationale 
myndigheders administrative kapacitet på 
forskellige politiske områder. Programmet 
bør også omfatte målrettet støtte til 
reformer i medlemsstater, som i øjeblikket 
ikke har euroen som valuta, og som 
påviseligt har truffet foranstaltninger til at 
indføre den fælles valuta inden for en given 
frist.

(10) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne ved at 
tilbyde direkte finansiel støtte og parallelt 
hermed teknisk støtte. Med henblik herpå 
bør der oprettes et nyt reformstøtteprogram 
("programmet"), der skal skabe effektive 
incitamenter til at sætte skub i 
gennemførelsen af strukturreformer i 
medlemsstaterne. Programmet bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Programmet bør også 
videreføre støtteprogrammets 
foranstaltninger og modus operandi med 
henblik på at styrke de nationale 
myndigheders administrative kapacitet på 
forskellige politiske områder samt bygge 
på principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Programmet bør også 
omfatte målrettet støtte til reformer i 
medlemsstater, som i øjeblikket ikke har 
euroen som valuta, og som påviseligt har 
truffet foranstaltninger til at indføre den 
fælles valuta inden for en given frist.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 
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konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse. Med henblik herpå bør det 
give finansielle incitamenter til at tackle 
strukturelle udfordringer og bidrage til at 
styrke medlemsstaternes administrative 
kapacitet for så vidt angår deres 
institutioner og økonomiske og sociale 
sektorer.

konkurrenceevne, produktivitet, vækst, 
social inklusion og beskæftigelse. Med 
henblik herpå bør det give finansielle 
incitamenter til at tackle strukturelle 
udfordringer og bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative og 
institutionelle kapacitet for så vidt angår 
deres institutioner og økonomiske og 
sociale sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør fastlægges specifikke 
målsætninger for programmets enkelte 
instrumenter. For så vidt angår 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
bør de bestå af opfyldelse af konkrete 
delmål og mål, der fastlægges vedrørende 
den opfyldelse af reformtilsagnene, der 
udløser de finansielle incitamenter. For så 
vidt angår instrumentet for teknisk støtte 
bør de bidrage til de nationale 
myndigheders bestræbelser på at udforme 
og gennemføre reformer ved at tage højde 
for god praksis og ligestilledes erfaringer. 
Disse mål bør forfølges af alle 
medlemsstater inden for rammerne af de to 
instrumenter og, inden for rammerne af 
konvergensfaciliteten, af de medlemsstater, 
som ikke har euroen som valuta, og som 
påviseligt har truffet foranstaltninger til at 
indføre den fælles valuta inden for en given 
frist.

(14) Der bør fastlægges specifikke 
målsætninger for programmets enkelte 
instrumenter. For så vidt angår 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
bør de bestå af opfyldelse af konkrete 
delmål og mål, der fastlægges vedrørende 
den opfyldelse af reformtilsagnene, som 
knytter sig til de landespecifikke 
henstillinger fremsat i forbindelse med det 
europæiske semester, der udløser de 
finansielle incitamenter. For så vidt angår 
instrumentet for teknisk støtte bør de 
bidrage til de nationale myndigheders 
bestræbelser på at udforme og gennemføre 
reformer ved at tage højde for god praksis 
og ligestilledes erfaringer. Disse mål bør 
forfølges af alle medlemsstater inden for 
rammerne af de to instrumenter og, inden 
for rammerne af konvergensfaciliteten, af 
de medlemsstater, som ikke har euroen 
som valuta, og som påviseligt har truffet 
foranstaltninger til at indføre den fælles 
valuta inden for en given frist.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at reformer der 
modtager støtte fra programmet, håndterer 
alle centrale økonomiske og 
samfundsmæssige områder, bør både 
finansiel støtte og teknisk støtte inden for 
rammerne af programmet efter anmodning 
fra en medlemsstat stilles til rådighed af 
Kommissionen på en bred vifte af politiske 
områder, herunder områder med relation til 
offentlig finans- og kapitalforvaltning, 
institutionelle og administrative reformer, 
erhvervsklima, finanssektoren, produkt-, 
tjeneste- og arbejdsmarkederne, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
bæredygtig udvikling, folkesundhed og 
socialforsorg.

(15) For at sikre, at reformer der 
modtager støtte fra programmet, håndterer 
alle centrale økonomiske og 
samfundsmæssige områder, bør både 
finansiel støtte og teknisk støtte inden for 
rammerne af programmet efter anmodning 
fra en medlemsstat stilles til rådighed af 
Kommissionen på en bred vifte af politiske 
områder, herunder områder med relation til 
offentlig finans- og kapitalforvaltning, 
institutionelle og administrative reformer, 
erhvervsklima, finanssektoren, 
produktmarkeder, udnyttelse af den 
teknologiske revolution, tjeneste- og 
arbejdsmarkederne, jobrelaterede 
færdigheder, børne- og 
ungdomspolitikker, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bæredygtig udvikling, 
folkesundhed og socialforsorg.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer er det 
nødvendigt at udpege de typer af reformer, 
der bør være berettigede til finansiel støtte. 
For at sikre deres bidrag til programmets 
målsætninger bør de støtteberettigede 
reformer være dem, som tager sigte på at 
tackle de udfordringer, som er udpeget som 
led i det europæiske semester for 
samordning af den økonomiske politik, 
herunder dem der foreslås for at 

(19) For så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer er det 
nødvendigt at udpege de typer af reformer, 
der bør være berettigede til finansiel støtte. 
For at sikre deres bidrag til programmets 
målsætninger bør de støtteberettigede 
reformer være dem, som tager sigte på at 
tackle de udfordringer, som er udpeget som 
led i det europæiske semester for 
samordning af den økonomiske politik, 
herunder dem, der foreslås for at 
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efterkomme de landespecifikke 
henstillinger.

efterkomme de landespecifikke 
henstillinger, idet der tages hensyn til de 
særlige sociale indikatorer, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af reformforslag og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør medlemsstaterne indgive 
forslag til reformtilsagn sammen med deres 
nationale reformprogram, men i form af et 
særskilt bilag, som også kan indgives på et 
andet tidspunkt. Det er frivilligt at deltage i 
programmet, men medlemsstater, der 
oplever uforholdsmæssigt store ubalancer, 
bør i særlig grad opfordres til at fremsætte 
reformforslag inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
med henblik på at løse de problemer, der 
ligger til grund for sådanne 
uforholdsmæssigt store ubalancer.

(22) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af reformforslag og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør medlemsstaterne indgive 
forslag til reformtilsagn sammen med deres 
nationale reformprogram, men i form af et 
særskilt bilag, som også kan indgives på et 
andet tidspunkt. Det er frivilligt at deltage i 
programmet, men medlemsstater, der 
oplever uforholdsmæssigt store ubalancer, 
og medlemsstater uden for euroområdet, 
hvis strukturelle udvikling halter 
væsentligt bagefter, bør i særlig grad 
opfordres til at fremsætte reformforslag 
inden for rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer med henblik på 
at løse de problemer, der ligger til grund 
for sådanne uforholdsmæssigt store 
ubalancer.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Med henblik på at sikre bred 
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tilslutning til de tilstræbte reformer bør de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
programmet, i forbindelse med processen 
med at udarbejde ansøgninger høre 
relevante interessenter som f.eks. lokale 
og regionale myndigheder, erhvervslivet, 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i 
adfærdskodeksen for partnerskab under 
samhørighedspolitikken, samt de 
nationale parlamenter.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Instrumentet for teknisk støtte 
under programmet bør fortsat yde støtte til 
gennemførelsen af reformer på initiativ af 
medlemsstaterne, reformer i forbindelse 
med processerne for økonomisk styring 
eller foranstaltninger til gennemførelse af 
EU-retten og reformer i forbindelse med 
gennemførelsen af de økonomiske 
tilpasningsprogrammer. Det bør også yde 
teknisk støtte til forberedelse og 
gennemførelse af reformer inden for 
rammerne af de øvrige 
programinstrumenter.

(33) Instrumentet for teknisk støtte 
under programmet bør fortsat yde støtte til 
gennemførelsen af reformer på initiativ af 
medlemsstaterne, reformer i forbindelse 
med processerne for økonomisk styring 
eller foranstaltninger til gennemførelse af 
EU-retten, reformer med henblik på at 
styrke EU's konkurrenceevne, skabe job, 
øge produktiviteten, stimulere 
bæredygtige investeringer i 
realøkonomien, sigte mod at garantere 
sundheds- og uddannelsestjenester af høj 
kvalitet, bekæmpe fattigdom og social 
udstødelse, styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen og bistå medlemsstater, der har 
taget konkrete skridt i retning af at 
tiltræde euroområdet. Det bør også yde 
teknisk støtte til reformer i forbindelse 
med gennemførelsen af de økonomiske 
tilpasningsprogrammer og forberedelse og 
gennemførelse af reformer inden for 
rammerne af de øvrige 
programinstrumenter.
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse and

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, social 
inklusion, vækst og beskæftigelse med en 
miljømæssigt bæredygtig og demokratisk 
Union i perioden efter 2020 med en 
vision, der bygger på målene for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uddannelse, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på at skabe beskæftigelse, 
digitale færdigheder, bekæmpelse af 
fattigdom, fremme af social inklusion, 
socialsikring og sociale velfærdssystemer, 
folkesundhed og sundhedssystemer samt 
samhørigheds-, asyl-, migrations- og 
grænsepolitik

d) uddannelse, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på at skabe beskæftigelse, 
digitale færdigheder, bekæmpelse af 
fattigdom, fremme af social inklusion, 
opkvalificering og omskoling, lige 
muligheder og adgang for alle, en bedre 
fremtid for børn og unge, socialsikring og 
sociale velfærdssystemer, folkesundhed og 
sundhedssystemer samt samhørigheds-, 
asyl-, migrations- og grænsepolitik
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikker for finanssektoren, 
herunder fremme af finansiel forståelse, 
finansiel stabilitet, adgang til finansiering 
og långivning til realøkonomien samt 
udarbejdelse, levering og 
kvalitetsovervågning af samt rapportering 
af data og statistikker.

f) politikker for finanssektoren, 
herunder fremme af finansiel forståelse, 
navnlig inden for uddannelse, finansiel 
stabilitet, adgang til finansiering og 
långivning til realøkonomien samt 
udarbejdelse, levering og 
kvalitetsovervågning af samt rapportering 
af data og statistikker.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag I fastsættes det maksimale 
finansielle bidrag, der er til rådighed for 
hver medlemsstat ud af den samlede 
finansieringsramme for det instrument til 
gennemførelse af reformer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a). Et 
sådant maksimalt finansielt bidrag 
beregnes for hver medlemsstat under 
anvendelse af kriterierne og metoden i 
bilaget på grundlag af befolkningen i den 
enkelte medlemsstat. Et sådant maksimalt 
finansielt bidrag skal være til rådighed, så 
de kan tildeles den enkelte medlemsstat, 
helt eller delvist, i hver fase og ved hver 
forslagsindkaldelse i tildelingsprocessen, 
jf. artikel 10

I bilag I fastsættes det maksimale 
finansielle bidrag, der er til rådighed for 
hver medlemsstat ud af den samlede 
finansieringsramme for det instrument til 
gennemførelse af reformer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a). Et 
sådant maksimalt finansielt bidrag 
beregnes for hver medlemsstat under 
anvendelse af kriterierne og metoden i 
bilaget på grundlag af befolkningen og det 
omvendte BNP pr. indbygger i den enkelte 
medlemsstat. Et sådant maksimalt 
finansielt bidrag skal være til rådighed, så 
de kan tildeles den enkelte medlemsstat, 
helt eller delvist, i hver fase og ved hver 
forslagsindkaldelse i tildelingsprocessen, 
jf. artikel 10
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Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af reformer, 
indgiver et forslag til reformtilsagn til 
Kommissionen. Forslaget skal indeholde et 
detaljeret sæt foranstaltninger til 
gennemførelse af strukturreformer som 
reaktion på udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester, 
samt delmål, mål og en tidsplan for 
gennemførelsen af reformerne på 
maksimalt tre år.

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af reformer, 
indgiver et forslag til reformtilsagn til 
Kommissionen. Forslaget skal indeholde et 
detaljeret sæt foranstaltninger til 
gennemførelse af strukturreformer som 
reaktion på udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester 
og medtaget i de landespecifikke 
henstillinger, samt delmål, mål og en 
tidsplan for gennemførelsen af reformerne 
på maksimalt tre år.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de sociale indikatorer, som den 
foreslåede reform skal forbedre, og, 
såfremt det foreligger, det bidrag, der er 
ydet med hensyn til at indfri principperne 
i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere kan indfri sine reformtilsagn helt 
eller delvist, herunder relevante delmål og 
mål, kan den berørte medlemsstat rette en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
om at ændre eller erstatte den afgørelse, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 1. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå et 
ændret eller nyt sæt reformtilsagn.

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere kan indfri sine reformtilsagn helt 
eller delvist, herunder relevante delmål og 
mål, eller hvis sociale og økonomiske 
indikatorer ændrer sig, så det i væsentlig 
grad påvirker det oprindelige forslag, kan 
den berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 12, stk. 1. Med henblik 
herpå kan medlemsstaten foreslå et ændret 
eller nyt sæt reformtilsagn.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) kommunikationsprojekter for 
indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, 
informationsformidling og udveksling af 
god praksis tilrettelæggelse af oplysnings- 
og informationskampagner, 
mediekampagner og -begivenheder, 
herunder intern kommunikation og i givet 
fald kommunikation via sociale netværk og  

h) kommunikationsprojekter for 
indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, 
informationsformidling og udveksling af 
god praksis, herunder gennem tekniske 
studiebesøg i medlemsstater, som har 
gennemført tilsvarende reformer, 
tilrettelæggelse af oplysnings- og 
informationskampagner, mediekampagner 
og -begivenheder, herunder intern 
kommunikation og i givet fald 
kommunikation via sociale netværk og

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne på deres eget initiativ, 
navnlig for at opnå bæredygtig økonomisk 
vækst og jobskabelse

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne på deres eget initiativ, 
navnlig for at opnå bæredygtig økonomisk 
vækst, jobskabelse og social inklusion

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gennemførelse af reformer af 
relevans for forberedelse af medlemskab af 
euroområdet for medlemsstater, som ikke 
har euroen som valuta, og som påviseligt 
har truffet foranstaltninger til at indføre 
den fælles valuta inden for en given frist.

e) gennemførelse af reformer af 
relevans for forberedelse af medlemskab af 
euroområdet for medlemsstater, som ikke 
har euroen som valuta, og som påviseligt 
har truffet eller træffer foranstaltninger til 
at indføre den fælles valuta inden for en 
given frist.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktioner, som kan bidrage til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en


