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KORTFATTAD MOTIVERING

Strukturreformer är nödvändiga för att modernisera Europeiska unionens ekonomi, förbättra 
dess förmåga att anpassa sig till utmaningar och påskynda dess konkurrenskraft. 
Konkurrenskraft och välstånd måste, tillsammans med medborgarnas välfärd, prioriteras. 
Strukturreformer spelar en viktig roll i detta avseende eftersom de påskyndar den sociala och 
ekonomiska konvergensprocessen mellan medlemsstaterna, både inom och utanför 
euroområdet, och stärker motståndskraften hos medlemsstaternas ekonomier. Det behövs ett 
effektivt genomförande av strukturreformer för att öka sammanhållningen, öka 
produktiviteten, skapa sysselsättning, uppmuntra investeringar och säkerställa hållbar tillväxt. 
Medlemsstaternas nuvarande genomförande av strukturreformerna sker på ett inkonsekvent 
sätt på hela kontinenten, och släpar efter när det gäller åtaganden. De nationella 
ansträngningarna för att genomföra reformer bör stärkas, och föredraganden välkomnar därför 
kommissionens förslag till förordning om inrättande av reformstödsprogrammet 
(2018/0213(COD)), som kommer att hjälpa medlemsstaterna att genomföra de landsspecifika 
rekommendationer som fastställts i den europeiska planeringsterminen.

I enlighet med vad som anges i kommissionens förslag består reformstödsprogrammet för 
perioden efter 2020 av tre instrument: 1) Instrumentet för tekniskt stöd, som bygger på det 
nuvarande stödprogrammet för strukturreformer, 2) reformverktyget och 3) 
konvergensstödinstrumentet. Det pågår dock diskussioner i Europeiska unionens råd om 
möjligheten att utforma reformstödsprogrammet på ett annat sätt: 1) Instrumentet för tekniskt 
stöd, som bygger på det nuvarande stödprogrammet för strukturreformer, 2) 
budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet (Bicc) och 
3) konvergens- och reforminstrumentet för medlemsstater utanför euroområdet. 
Föredraganden har tagit del av dessa pågående diskussioner i rådet om en annan struktur för 
programmet.

De strukturreformer som stöds av reformstödsprogrammet kan ha en betydande inverkan på 
medlemsstaternas arbetsmarknad och socialförsäkringssystem. Föredraganden understryker 
kommissionens konsekvensbedömning (SWD(2018)310 final) enligt vilken 
reformstödsprogrammet ”väntas påverka sysselsättningen positivt genom att skapa nya 
arbetstillfällen i hela EU. Detta kan åstadkommas bland annat genom reformer på 
arbetsmarknaden, särskilt sådana som förbättrar arbetskraftens färdigheter och kvalifikationer 
och anpassar färdigheterna till marknadens behov. Programmet kan också ha positiva effekter 
för inkomstfördelningen, aktiv arbetsmarknadspolitik, social integration och socialt skydd 
genom att främja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.”

Föredraganden förväntar sig att reformstödsprogrammet ger medlemsstaterna tillräckliga 
incitament för att bidra till EU:s konkurrenskraft och välstånd, ta itu med dynamiken och 
digitaliseringen när det gäller framtida arbetsmarknader, ta itu med social utestängning och 
skapa möjligheter för dess medborgare, särskilt för barn och ungdomar. Med tanke på 
kopplingen mellan reformstödsprogrammets tillämpningsområde och genomförandet av de 
landsspecifika rekommendationer som fastställts i den europeiska planeringsterminen 
förväntar sig föredraganden att reformstödsprogrammet på ett betydande sätt bidrar till 
genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Föredraganden förväntar sig 
att reformstödsprogrammet uppmuntrar och främjar reformer med sociala investeringar, och 
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också tillhandahåller digitala lösningar för medborgarnas sociala behov och förmåner samt 
förbättrar deras sociala välbefinnande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet och utskottet för 
ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Som en del av den europeiska 
planeringsterminens mål behandlas också 
strukturreformer som bygger på 
solidaritet, integration och social rättvisa, 
med en större potential att skapa fler 
arbetstillfällen och ökad tillväxt, 
säkerställa lika möjligheter och tillgång 
till möjligheter och socialt skydd, skydda 
utsatta grupper och förbättra 
levnadsstandarden för alla medborgare, 
vilka är de centrala principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
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är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen.

är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, anpassa sig till den 
tekniska utvecklingen, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna, skapa goda förutsättningar 
för en hållbar tillväxt och sysselsättning 
inom unionen och skapa 
motståndskraftiga arbetsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I hela unionen behövs det fler 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat att 
genomförandet av strukturreformer i 
allmänhet har dragit ut på tiden och varit 
inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras.

(6) I hela unionen behövs det fler 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat att 
genomförandet av strukturreformer i 
allmänhet har dragit ut på tiden och varit 
inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras, med tanke på att flera 
medlemsstater, särskilt utanför 
euroområdet, lider av låg potentiell 
tillväxt, hög arbetslöshet, ökande sociala 
skillnader och ökad risk för fattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det behövs socialt ansvarsfulla, 
smarta, hållbara och inkluderande 
strukturreformer som uppfyller kraven i 
artikel 9 i EUF-fördraget, och unionen 
har identifierat genomförandet av sådana 
strukturreformer bland sina politiska 
prioriteringar för att säkra hållbar 
återhämtning, frigöra tillväxtpotentialen 
för att stärka anpassningskapaciteten, 
främja tillväxt, skapa arbetstillfällen, 
främja investeringar och stödja processen 
med ekonomisk och social konvergens 
uppåt.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Unionens institutioner och organ 
har omfattande erfarenhet av att ge 
särskilt stöd till medlemsstaternas 
nationella och subnationella myndigheter 
när det gäller kapacitetsuppbyggnad och 
genomförande av 
sammanhållningspolitiken. Erfarenheten 
bör användas för att stärka unionens 
förmåga att ge intresserade medlemsstater 
stöd för att förbättra deras 
tillväxtpotential och sociala 
sammanhållning genom åtgärder som 
syftar till att öka sysselsättningsgraden, 
bekämpa utestängning och fattigdom och 
öka tillgången till och kvaliteten på hälso- 
och sjukvård och utbildning.
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Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av detta är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för stöd till medlemsstaterna och 
tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd vid 
sidan av tekniskt stöd. Ett nytt 
reformstödsprogram (nedan kallat 
programmet) bör därför inrättas för att 
tillhandahålla effektiva incitament för att 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Programmet bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter av andra 
instrument och program. Under 
programmet bör man även fortsätta med de 
åtgärder och de arbetssätt som ingår i 
stödprogrammet för strukturreformer, 
eftersom de har visat sig vara 
ändamålsenliga, och de har uppskattats 
av medlemsstaterna för att de stärker de 
nationella myndigheternas administrativa 
kapacitet på olika politikområden. I 
programmet bör det även ingå riktat stöd 
till reformer i medlemsstater som ännu inte 
har euron som valuta och som har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den inom 
en given tidsram.

(10) Mot bakgrund av detta är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för stöd till medlemsstaterna och 
tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd vid 
sidan av tekniskt stöd. Ett nytt 
reformstödsprogram (nedan kallat 
programmet) bör därför inrättas för att 
tillhandahålla effektiva incitament för att 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Programmet bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter av andra 
instrument och program. Under 
programmet bör man även fortsätta med de 
åtgärder och de arbetssätt som ingår i 
stödprogrammet för strukturreformer för 
att stärka de nationella myndigheternas 
administrativa kapacitet på olika 
politikområden, och bygga vidare på de 
principer som fastställs i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. I 
programmet bör det även ingå riktat stöd 
till reformer i medlemsstater som ännu inte 
har euron som valuta och som har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den inom 
en given tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs.

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten, den sociala integrationen och 
sysselsättningen. Programmet bör därför 
tillhandahålla ekonomiska incitament för 
att tackla strukturella utmaningar, och bör 
bidra till att stärka medlemsstaternas 
administrativa och institutionella kapacitet 
i den utsträckning som deras institutioner 
och ekonomiska och sociala sektorer 
berörs.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda mål bör fastställas för 
varje instrument i programmet. När det 
gäller reformverktyget bör de bestå av att 
uppfylla konkreta delmål och mål för 
fullgörande av reformåtaganden som bör 
leda till att ekonomiska incitament frigörs. 
När det gäller instrumentet för tekniskt 
stöd bör de bestå av att bistå nationella 
myndigheter i deras strävanden att planera 
och genomföra reformer genom att ta 
hänsyn till god praxis och andras 
erfarenheter. Dessa mål bör eftersträvas i 
alla medlemsstater genom dessa två 
instrument, och, när det gäller 
konvergensmekanismen, i de 
medlemsstater som ännu inte har euron 
som valuta och som har vidtagit konkreta 
åtgärder för att införa den inom en given 
tidsram.

(14) Särskilda mål bör fastställas för 
varje instrument i programmet. När det 
gäller reformverktyget bör de bestå av att 
uppfylla konkreta delmål och mål för 
fullgörande av reformåtaganden som rör de 
landsspecifika rekommendationer som 
utfärdas inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, som bör leda till att 
ekonomiska incitament frigörs. När det 
gäller instrumentet för tekniskt stöd bör de 
bestå av att bistå nationella myndigheter i 
deras strävanden att planera och genomföra 
reformer genom att ta hänsyn till god 
praxis och andras erfarenheter. Dessa mål 
bör eftersträvas i alla medlemsstater genom 
dessa två instrument, och, när det gäller 
konvergensmekanismen, i de 
medlemsstater som ännu inte har euron 
som valuta och som har vidtagit konkreta 
åtgärder för att införa den inom en given 
tidsram.
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Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, tillhandahålla både 
ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella reformer 
och förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och välfärd.

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga områden inom ekonomin och i 
samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, tillhandahålla både 
ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella reformer 
och förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
utnyttjandet av den tekniska utvecklingen, 
tjänster och arbetskraft, kompetens och 
arbetstillfällen, politik för barn och 
ungdomar, utbildning, hållbar utveckling, 
folkhälsa och välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna.

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna, med 
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beaktande av de särskilda sociala 
indikatorer som fastställts för varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det bör fastställas ett förfarande för 
hur medlemsstaterna ska lämna in sina 
förslag till reformåtaganden samt vad som 
bör ingå i dessa förslag. För att 
förfarandena ska vara effektiva bör 
medlemsstaterna lämna in förslaget till 
reformåtaganden tillsammans med sina 
nationella reformprogram, men i en separat 
bilaga som också kan lämnas in vid en 
annan tidpunkt. Även om deltagandet i 
programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 
som åtgärdar de problem som orsakade 
obalanserna.

(22) Det bör fastställas ett förfarande för 
hur medlemsstaterna ska lämna in sina 
förslag till reformåtaganden samt vad som 
bör ingå i dessa förslag. För att 
förfarandena ska vara effektiva bör 
medlemsstaterna lämna in förslaget till 
reformåtaganden tillsammans med sina 
nationella reformprogram, men i en separat 
bilaga som också kan lämnas in vid en 
annan tidpunkt. Även om deltagandet i 
programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
och medlemsstater utanför euroområdet 
som väsentligt släpar efter när det gäller 
den strukturella utvecklingen uppmuntras 
att inom ramen för reformverktyget lägga 
fram reformförslag som åtgärdar de 
problem som orsakade obalanserna.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att de reformer som 
genomförs ska få ett brett stöd bör de 
medlemsstater som vill dra nytta av 
programmet samråda med berörda 
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intressenter när ansökningar upprättas, 
däribland lokala och regionala 
myndigheter, ekonomiska och sociala 
partner och civilsamhällets 
representanter, i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i 
uppförandekoden om partnerskap inom 
sammanhållningspolitiken, samt med de 
nationella parlamenten.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Instrumentet för tekniskt stöd inom 
programmet bör även i fortsättningen ge 
stöd till genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförande av 
unionslagstiftningen och reformer när det 
gäller genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Det bör även 
tillhandahålla tekniskt stöd till förberedelse 
och genomförande av reformer som görs 
inom ramen för andra programinstrument.

(33) Instrumentet för tekniskt stöd inom 
programmet bör även i fortsättningen ge 
stöd till genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförande av 
unionslagstiftningen samt reformer som 
syftar till att stärka unionens 
konkurrenskraft, skapar arbetstillfällen, 
ökar produktiviteten, stimulerar hållbara 
investeringar i den reala ekonomin, syftar 
till att garantera hälso- och sjukvård och 
utbildning av hög kvalitet, bekämpar 
fattigdom och social utestängning, stärker 
den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen och bistår 
de medlemsstater som har vidtagit 
konkreta åtgärder för att ansluta sig till 
euroområdet. Det bör även tillhandahålla 
tekniskt stöd till reformer när det gäller 
genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram och till 
förberedelsen och genomförandet av 
reformer som görs inom ramen för andra 
programinstrument.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning. 

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, social 
integration, tillväxt och sysselsättning, 
med en miljöhållbar och demokratisk 
union efter 2020 med en vision förankrad 
i målen för hållbar utveckling och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, kompetenshöjning och 
omskolning, lika möjligheter och tillgång 
för alla, en bättre framtid för barn och 
ungdomar, system för social trygghet och 
välfärdssystem, folkhälsa och hälso- och 
sjukvårdssystem samt sammanhållnings-, 
asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet 
främjande av finansiella kunskaper, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll samt rapportering av data 
och statistik.

(f) Finanssektorspolitik, inbegripet 
främjande av finansiella kunskaper, 
särskilt inom ramen för utbildning, 
finansiell stabilitet, tillgång till finansiering 
och utlåning till den reala ekonomin samt 
framställning, tillhandahållande och 
kvalitetskontroll samt rapportering av data 
och statistik.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
varje medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen i 
varje medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt 
bidrag ska finnas tillgängligt för tilldelning 
till varje medlemsstat, delvis eller helt, i 
varje stadie och ansökningsomgång i 
tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
varje medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen och 
inverterad BNP per capita i varje 
medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt bidrag 
ska finnas tillgängligt för tilldelning till 
varje medlemsstat, delvis eller helt, i varje 
stadie och ansökningsomgång i 
tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom reformverktyget ska lämna in ett 
förslag till reformåtaganden till 
kommissionen. I förslaget ska en 
uppsättning åtgärder för genomförandet av 
strukturreformer för att möta de 
utmaningar som identifierats under 
processen för den europeiska 
planeringsterminen beskrivas utförligt, och 
det ska innehålla delmål, mål och en 
tidsplan för genomförandet av reformerna 
under en period på högst tre år.

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom reformverktyget ska lämna in ett 
förslag till reformåtaganden till 
kommissionen. I förslaget ska en 
uppsättning åtgärder för genomförandet av 
strukturreformer för att möta de 
utmaningar som identifierats under 
processen för den europeiska 
planeringsterminen och inkluderats i de 
landsspecifika rekommendationerna 
beskrivas utförligt, och det ska innehålla 
delmål, mål och en tidsplan för 
genomförandet av reformerna under en 
period på högst tre år.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De sociala indikatorer som ska 
förbättras genom den föreslagna 
reformen och, i förekommande fall, det 
bidrag som gjorts för att uppnå 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om reformåtagandena, inbegripet 
berörda delmål och mål, delvis eller helt 
inte längre kan uppfyllas av den berörda 
medlemsstaten på grund av objektiva 
omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten göra en motiverad begäran 
till kommissionen om att ändra eller ersätta 
det beslut som avses i artikel 12.1. För 
detta ändamål får medlemsstaten föreslå en 
ändrad eller ny uppsättning 
reformåtaganden.

1. Om reformåtagandena, inbegripet 
berörda delmål och mål, delvis eller helt 
inte längre kan uppfyllas, eller om de 
sociala och ekonomiska indikatorerna 
ändras på ett sätt som betydligt påverkar 
det ursprungliga förslag som gjorts av den 
berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten göra en motiverad begäran 
till kommissionen om att ändra eller ersätta 
det beslut som avses i artikel 12.1. För 
detta ändamål får medlemsstaten föreslå en 
ändrad eller ny uppsättning 
reformåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 18 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) (h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, samarbete, 
informationskampanjer, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, organisation av kampanjer för att 
öka medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och arrangemang, inbegripet information 
om unionens politiska prioriteringar och, 
när så är lämpligt, kommunikation genom 
sociala medier. 

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, samarbete, 
informationskampanjer, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, inbegripet genom tekniska 
studiebesök i de medlemsstater som har 
genomfört liknande reformer, 
organisation av kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och arrangemang, inbegripet information 
om unionens politiska prioriteringar och, 
när så är lämpligt, kommunikation genom 
sociala medier.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av nya arbetstillfällen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt, skapande av nya 
arbetstillfällen och social integration,

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) genomförande av reformer som är 
relevanta för att förebereda ett medlemskap 
i euroområdet för medlemsstater som ännu 
inte har euron som valuta och som har 
vidtagit konkreta åtgärder för att införa den 
inom en given tidsram.

(e) genomförande av reformer som är 
relevanta för att förebereda ett medlemskap 
i euroområdet för medlemsstater som ännu 
inte har euron som valuta och som har 
vidtagit eller vidtar konkreta åtgärder för 
att införa den inom en given tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) åtgärder som kan bidra till att 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter genomförs.

Or. en
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