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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for 

strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning   

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2017)0825), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og 197, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C8-0433/2017), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 

14. marts 20181, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ... 2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget samt udtalelser fra 

Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende. 
2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende. 
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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 solide økonomiske og 

samfundsmæssige strukturer, der sætter 

medlemsstaterne i stand til effektivt at 

absorbere chok og hurtigt komme på fode 

igen, bidrager til økonomisk, social og 

territoriel samhørighed. Gennemførelsen 

af institutionelle, administrative og 

vækstfremmende strukturreformer og 

lokalt medansvar for strukturreformer, 

som er af interesse for Unionen, navnlig 

hos lokale og regionale myndigheder og 

arbejdsmarkedsparter, er hensigtsmæssige 

værktøjer til at sikre en sådan udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

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, 

sociale og territoriale samhørighed 

gennem strukturreformer, som er af 

interesse for Unionen, er afgørende for en 

vellykket deltagelse og øget konvergens i 

Den Økonomiske og Monetære Union. Det 

er især vigtigt for de medlemsstater, der 

ikke har euroen som valuta, og som ønsker 
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at blive en del af euroområdet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a)  Syv medlemsstater, nemlig 

Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, 

Polen, Rumænien og Sverige, er 

traktatmæssigt forpligtede til at træffe 

forberedelse til at deltage i euroområdet. 

Nogle af disse medlemsstater har gjort 

ringe fremskridt hen imod dette mål i de 

senere år, hvilket gør Unionens støtte til 

deltagelse i euroen stadigt mere relevant. 

Danmark og Det Forenede Kongerige er 

ikke forpligtede til at tilslutte sig 

euroområdet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b)  Regionale og lokale myndigheder 

har en vigtig rolle at spille i forbindelse 

med strukturreformer i en grad, som 

afhænger af den enkelte medlemsstats 

forfatningsmæssige og administrative 

organisation. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at fastsætte et passende 

niveau for inddragelse og høring af 

regionale og lokale myndigheder ved 

udarbejdelsen og gennemførelsen af 
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strukturreformer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

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, som er 

af interesse for Unionen, i medlemsstater, 

der ikke har euroen som valuta, bør 

bevillingerne til programmet ved at 

anvende fleksibilitetsinstrumentet under 

Rådets forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/20131a øges til et niveau, der er 

tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til 

at dække de anmodende medlemsstaters 

behov. 

 ___________ 

 1a Rådets forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 884). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

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 Programmets overordnede mål er at 
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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 

anvendelse af EU-fondene. 

bidrage til institutionelle, administrative og 

vækstfremmende strukturelle reformer i 

medlemsstaterne og tilvejebringe 

europæisk merværdi på politikområder, 

hvor Unionen og medlemsstaterne har 

delt kompetence, og som ikke allerede er 

omfattet af et program for teknisk bistand, 

gennem støtte til medlemsstaternes 

offentlige 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 

anvendelse af EU-fondene.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 2017/825 

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a)  I artikel 5, stk. 1, indføjes følgende 

litra: 

 da)   at støtte inddragelse og høring af 

de lokale og regionale myndigheder ved 

udarbejdelsen og gennemførelsen af 

strukturreformer i et omfang, der står i 

forhold til disse regionale og lokale 

myndigheders beføjelser og ansvar inden 

for den enkelte medlemsstats 

forfatningsmæssige og administrative 

struktur. 



 

PE620.791v01-00 10/12 PR\1150251DA.docx 

DA 

Or. en 

 

 



 

PR\1150251DA.docx 11/12 PE620.791v01-00 

 DA 

BEGRUNDELSE 

 

Med sit forslag søger Kommissionen at ændre forordning (EU) 2017/825 for at øge 

finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede 

målsætning. Kommissionen har valgt at gøre dette i lyset af det store antal anmodninger fra 

medlemsstaterne om støtte til strukturreformer. 

 

Ændringsretsakten har navnlig til formål at ændre artikel 4 om målsætningen for 

støtteprogrammet for strukturreformer ved at føje støtte til forberedelserne til medlemskab af 

euroområdet til programmålene (ordene "der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i 

euroområdet" føjes til artiklen). Desuden indføjes der en artikel 5a, der giver mulighed for at 

støtte foranstaltninger og aktiviteter til forberedelse af euroen. 

 

Den samlede finansieringsramme for støtteprogrammet for strukturreformer øges endvidere 

fra 142,8 mio. EUR til 222,8 mio. EUR ved at anvende fleksibilitetsinstrumentet under den 

flerårige finansielle ramme. Medlemsstaterne vil kunne vælge at supplere støtteprogrammet 

for strukturreformer yderligere ved at overføre bevillinger fra budgettet til teknisk bistand, 

således at det samlede beløb bliver på ca. 300 mio. EUR. Forordningen om fælles 

bestemmelser tillader allerede sådanne overførsler. 

 

Ordføreren mener, at der tekstmæssigt er tale om en mindre, men politisk set meget vigtig 

ændring af støtteprogrammet for strukturreformer. Nitten medlemsstater er allerede 

medlemmer af euroområdet. Syv medlemsstater, nemlig Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, 

Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, er traktatmæssigt forpligtede til at træffe forberedelse 

til at deltage i euroområdet. Nogle af disse medlemsstater har gjort ringe fremskridt hen imod 

dette mål i de senere år, hvilket gør EU's støtte til deltagelse i euroområdet stadigt mere 

relevant. To medlemsstater, nemlig Danmark og Det Forenede Kongerige, er på grund af 

deres fravalg af den fælles valuta ikke forpligtede til at tilslutte sig euroområdet. Sidstnævnte 

udtræder som bekendt af Den Europæiske Union i 2019. 

 

Ordføreren mener, at det er vigtigt med større klarhed både med hensyn til de 

strukturreformer, der skal fremmes ved hjælp af samhørighedsmidler, og deres sandsynlige 

indvirkning på effektiviteten af anvendelsen af samhørighedsmidler. Det er vigtigt at notere, 

at størstedelen af ulighederne på tværs af EU nu består i forskelle inden for og ikke mellem 

landene. Effektiv strukturel omstilling kræver derfor, at forvaltninger på forskellige niveauer 

arbejder sammen om at muliggøre en samordnet og integreret indsats, som kombinerer en 

blanding af politiske input, med henblik på imødekommelsen af forskellige territoriale 

udviklingsbehov og -udfordringer. Da medlemsstaterne allerede har deres egne 

reforminitiativer, bør programmet fokusere på de foranstaltninger, der bedst er i stand til at 

støtte de landespecifikke henstillinger. 

 

Ordføreren støtter de to vigtigste elementer i forslaget, nemlig forhøjelsen af budgettet for 

støtteprogrammet for strukturreformer og indføjelsen af forberedelser til medlemskab af 

euroområdet som et af målene med programmet. Antallet af ændringsforslag til forslaget er 

derfor begrænset for nuværende. Formålet med disse ændringsforslag er at understrege 

vigtigheden af støtte til forberedelser til medlemskab af euroområdet og sikre, at det er muligt 

i højere grad at inddrage regionale og lokale myndigheder i strukturreformprojekter. 



 

PE620.791v01-00 12/12 PR\1150251DA.docx 

DA 

 

 


