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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer 

och om anpassning av det allmänna målet 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2017)0825), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 175 och 197.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0433/2017), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

14 mars 20181, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ..., 2, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 

budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0000/2018). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1)  Stödprogrammet för (1)  Stödprogrammet för 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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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. 

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, social och territoriell 

samanhållning. Institutionella reformer, 

förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande 

strukturreformer, samt egenansvar på plats 

för strukturreformer som är av intresse 

för unionen, i synnerhet hos lokala och 

regionala myndigheter och 

arbetsmarknadens parter, är lämpliga 
verktyg för att åstadkomma detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

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, sociala 

och territoriella sammanhållningen genom 

strukturreformer som är av intresse för 

unionen, 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. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a)  Sju medlemsstater är enligt 

fördragen skyldiga att förbereda sig för 

deltagande i euroområdet, nämligen 

Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Ungern, 

Polen, Rumänien och Sverige. I vissa av 

dessa medlemsstater har man gjort ringa 

framsteg mot detta mål under de senaste 

åren, vilket har gjort det allt viktigare för 

unionen att stödja ett deltagande i 

eurosamarbetet. Danmark och Förenade 

kungariket har ingen skyldighet att 

ansluta sig till euroområdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b)  Regionala och lokala myndigheter 

spelar en viktig roll i strukturreformerna, 

i en utsträckning som varierar utifrån den 

konstitutionella och administrativa 

organisationen i varje medlemsstat. Det är 

därför lämpligt att fastställa en lämplig 

nivå på engagemanget hos, och samrådet 

med, regionala och lokala myndigheter 

vid utarbetandet och genomförandet av 

strukturreformen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

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 som är 

av intresse för unionen i de medlemsstater 

som inte har euron som valuta, bör det 

finansiella anslaget för programmet ökas 

med hjälp av flexibilitetsmekanismen i 

rådets förordning (EU, Euratom) nr 

1311/20131a, till en nivå som är tillräcklig 

för att unionen ska kunna tillhandahålla 

stöd till de medlemsstater som har begärt 

det. 

 ___________ 

 1a Rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020 

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

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 

Programmets allmänna mål är att bidra till 

institutionella reformer, 

förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande 

strukturreformer i medlemsstaterna, och 

skapa ett europeiskt mervärde inom 

politikområden där unionen och 

medlemsstaterna har delad behörighet 
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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.” 

och som inte redan omfattas av ett 

program för tekniskt stöd, 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.”  

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EU) nr 2017/825 

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a.  I artikel 5.1 ska följande led läggas 

till: 

 da)   Att stödja inkluderandet av och 

samrådet med regionala och lokala 

myndigheter i förberedandet och 

genomförandet av strukturreformer i en 

omfattning som motsvarar dessa 

regionala och lokala myndigheters ansvar 

inom den konstitutionella och 

administrativa strukturen i respektive 

medlemsstat. 

Or. en 
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MOTIVERING 

 

Kommissionens förslag syftar till att ändra förordning (EU) 2017/825 för att öka den 

ekonomiska omfattningen på stödprogrammet för strukturreformer och anpassa dess 

övergripande mål. Kommissionen har valt att göra detta med bakgrund av det stora antalet 

begäranden om finansiering av strukturreformer från medlemsstaterna. 

 

I synnerhet vill man ändra artikel 4 om målet för stödprogrammet genom att lägga till 

förberedelser för övergång till euron till programmets mål (orden ”vilket också kommer att 

förbereda för deltagande i euroområdet” läggs till i artikeln). Dessutom införs artikel 5a som 

gör det möjligt att finansiera förberedande åtgärder och verksamhet för införande av euron. 

 

Vidare ökas den övergripande ekonomiska ramen för stödprogrammet för strukturfonder från 

142,8 miljoner euro till 222,8 miljoner euro genom att man utnyttjar flexibilitetsinstrumentet 

och den fleråriga budgetramen. Medlemsstaterna kommer att kunna välja att komplettera 

stödprogrammet för strukturfonder ytterligare genom att överföra anslagen från budgeten för 

tekniskt stöd, vilket ger en totalsumma på cirka 300 miljoner euro. Genom förordningen om 

gemensamma bestämmelser tillåts redan sådana överföringar. 

 

Föredraganden anser att detta är en textmässigt liten, men politiskt mycket betydelsefull, 

ändring av stödprogrammet för strukturfonder. Nitton medlemsstater är redan en del av 

euroområdet, medan sju medlemsstater enligt fördragen är skyldiga att förbereda sig för 

deltagande i euroområdet, nämligen Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien 

och Ungern. I vissa av dessa medlemsstater har man gjort ringa framsteg mot detta mål under 

de senaste åren, vilket har gjort det allt viktigare för EU att stödja ett deltagande i 

euroområdet. Två medlemsstater är inte skyldiga att ansluta sig till euroområdet på grund av 

att de har undantag från den gemensamma valutan, nämligen Danmark och Förenade 

kungariket. Det senare är ju dessutom på väg att lämna Europeiska unionen under 2019. 

 

Föredraganden anser att det är viktigt att ha större tydlighet både när det gäller 

strukturreformer för att främja användning av sammanhållningsstöd och de effekter dessa kan 

tänkas ha på sammanhållningsmedlen. Det är viktigt att notera att de flesta ojämlikheter inom 

EU-länderna numera består av skillnader inom snarare än mellan länder. Effektiva 

strukturförändringar kräver därför att regeringarna gör åtaganden om att samarbeta på olika 

nivåer för att underlätta gemensamma och integrerade åtgärder där man kombinerar olika 

politiska insatser för att möta de behov och utmaningar som finns inom den territoriella 

utvecklingen. Eftersom medlemsstaterna redan har sina egna reforminitiativ bör programmet 

fokusera på de åtgärder som på bästa sätt kommer att stödja landspecifika rekommendationer. 

 

Föredraganden stöder de två viktigaste punkterna i förslaget, nämligen en budgetökning för 

stödprogrammet för strukturreformer och inkluderande av förberedelserna för medlemskap i 

euroområdet som ett av programmets mål. Antalet ändringsförslag är därför begränsat i detta 

skede. Ändringsförslaget syftar till att understryka betydelsen av stöd i förberedelserna för ett 

medlemskap i euroområdet och säkerställa att regionala och lokala myndigheter kan delta i 

större utsträckning i strukturella reformprojekt. 


