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Ändringsförslag 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Konsekvenserna av de så kallade ”budgetkonsolideringsåtgärderna” är uppenbara. De borde 
syfta till att återkalla idén med ekonomisk styrning, europluspakten och budgetpakten, 
återkalla stabilitetspakten och ersätta den med en verklig pakt för sysselsättning och sociala 
framsteg, främja sysselsättning, social och ekonomisk tillväxt med ökade anslag ur struktur-
och sammanhållningsfonderna, inrätta en solidaritetsfond för att stödja länder med behov när 
det gäller produktion, grundläggande allmänna tjänster och skapande av sysselsättning med 
garanterade rättigheter.

Ändringsförslag 27
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den mycket allvarliga globala kris som 
drabbat världen under de senaste tre åren 
har djupt skadat den ekonomiska tillväxten 
och den finansiella stabiliteten samt lett till 
en kraftig ökning av underskottet i de 
offentliga finanserna och av 
medlemsstaternas skuldsättning, vilket 
tvingat många av dem att söka finansiellt 
stöd utanför unionens ramverk.

(1) Den mycket allvarliga globala kris och 
den inbromsning av den ekonomiska 
aktiviteten som drabbat världen under de 
senaste tre åren har djupt skadat den 
ekonomiska tillväxten och den finansiella 
stabiliteten och allvarligt försämrat de 
finansiella, ekonomiska och sociala 
förhållandena samt lett till en ökning av 
underskottet i de offentliga finanserna och 
av medlemsstaternas skuldsättning, vilket 
tvingat många av dem att söka finansiellt 
stöd utanför unionens ramverk.
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Or. en

Ändringsförslag 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den mycket allvarliga globala kris som 
drabbat världen under de senaste tre åren 
har djupt skadat den ekonomiska tillväxten 
och den finansiella stabiliteten samt lett till 
en kraftig ökning av underskottet i de 
offentliga finanserna och av 
medlemsstaternas skuldsättning, vilket 
tvingat många av dem att söka finansiellt 
stöd utanför unionens ramverk.

(1) Den mycket allvarliga globala kris som 
drabbat världen under de senaste tre åren 
har djupt skadat den ekonomiska tillväxten 
och den finansiella stabiliteten och 
allvarligt försämrat de finansiella, 
ekonomiska och sociala förhållandena
samt lett till en kraftig ökning av 
underskottet i de offentliga finanserna och 
av medlemsstaternas skuldsättning, vilket 
tvingat många av dem att söka finansiellt
stöd utanför unionens ramverk.

Or. en

Ändringsförslag 29
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den ekonomiska krisen visade tydligt 
att EU måste försöka ta fram en alternativ 
agenda för den ekonomiska politiken som 
inte endast omfattar åtstramningsåtgärder 
utan även bidrar till utveckling, full 
sysselsättning av hög kvalitet, hållbar 
tillväxt och finanspolitiskt ansvar, i linje 
med målen i Europa 2020-strategin.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den allvarliga försämringen av 
medlemsstaternas ekonomiska och 
budgetmässiga situation har fått 
fruktansvärda följder i form av en kraftig 
ökning av arbetslösheten i hela EU. Unga 
under 25 år är en av de grupper som 
drabbats värst av krisen. Inom denna 
grupp har arbetslösheten stigit till 
20 procent och i vissa medlemsstater till 
över 40 procent. Till följd av detta har 
skattebasen krympt och de ekonomiska 
och sociala kostnaderna har stigit 
kraftigt, vilket lett till en allvarlig ökning 
av fattigdom och social utslagning. De 
förlorade tillväxtmöjligheterna innebär ett 
stort hinder på vägen mot ekonomisk och 
budgetmässig återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
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socialt skydd, kampen mot social 
utslagning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög nivå på skyddet av människors 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) All politik inom Europeiska unionen 
måste vara förenlig med stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, som 
garanterar medborgarna såväl 
individuella som kollektiva rättigheter. 
Dessutom bör EU och dess medlemsstater 
respektera de centrala principerna i 
ILO:s grundläggande konventioner, vilka 
skyddar alla arbetstagares grundläggande 
rättigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förenligheten mellan unionens 
multilaterala ram för övervakning som 
fastställs i fördraget och de politiska villkor 
som kan komma att kopplas till detta 
finansiella stöd bör fastställas i 
unionslagstiftningen. Den ekonomiska och 
finansiella integrationen av medlemsstater 

(2) Förenligheten mellan unionens 
multilaterala ram för övervakning som 
fastställs i fördraget och de politiska villkor 
som kan komma att kopplas till detta 
finansiella stöd bör fastställas i 
unionslagstiftningen och åtföljas av 
incitament för att främja hållbar tillväxt, 
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som har euron som valuta gör att det 
behövs förstärkt övervakning för att 
förhindra att problem i en medlemsstat 
med dålig finansiell stabilitet sprids till 
resten av euroområdet.

sysselsättning och sociala framsteg. Den 
ekonomiska och finansiella integrationen 
av medlemsstater som har euron som 
valuta gör att det behövs förstärkt 
övervakning för att förhindra att problem i 
en medlemsstat med dålig finansiell 
stabilitet sprids till resten av euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förenligheten mellan unionens 
multilaterala ram för övervakning som 
fastställs i fördraget och de politiska villkor 
som kan komma att kopplas till detta 
finansiella stöd bör fastställas i 
unionslagstiftningen. Den ekonomiska och 
finansiella integrationen av medlemsstater 
som har euron som valuta gör att det 
behövs förstärkt övervakning för att 
förhindra att problem i en medlemsstat 
med dålig finansiell stabilitet sprids till 
resten av euroområdet.

(2) Förenligheten mellan unionens 
multilaterala ram för övervakning som 
fastställs i fördraget och de politiska villkor 
som kan komma att kopplas till detta 
finansiella stöd bör fastställas i 
unionslagstiftningen och åtföljas av 
incitament för att främja tillväxt. Den 
ekonomiska och finansiella integrationen 
av medlemsstater som har euron som 
valuta gör att det behövs förstärkt 
övervakning för att förhindra att problem i 
en medlemsstat med dålig finansiell 
stabilitet sprids till resten av euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 35
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Begreppet social styrning bör läggas 
till den ekonomiska styrningen och även 
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till åtgärderna för stärkt övervakning av 
den ekonomiska politiken, liksom även 
vissa lämpliga och samstämmiga sociala 
åtgärder för att trygga sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Hur strikt den ekonomiska 
övervakningen och övervakningen av de 
offentliga finanserna ska vara, måste stå i 
proportion till hur allvarliga de finansiella 
problemen är och man måste även beakta 
vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. 
Det kan variera från förebyggande stöd 
efter urval till ett fullödigt 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
med strikta politiska villkor.

(3) Hur strikt den ekonomiska 
övervakningen och övervakningen av de 
offentliga finanserna ska vara, måste stå i 
proportion till hur allvarliga de finansiella 
problemen är och man måste även beakta 
vilken typ av finansiellt stöd som tas emot. 
Det kan variera från förebyggande stöd 
efter urval till ett fullödigt 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
med strikta politiska villkor. Alla 
makroekonomiska anpassningsprogram 
måste, om möjligt, beakta det berörda 
landets nationella reformprogram inom 
ramen för Europa 2020-strategin för 
tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En medlemsstat som har euron som 
valuta som är utsatt för, eller riskerar att 
utsättas för, allvarlig finansiell oro bör 

(4) En medlemsstat som har euron som 
valuta som är utsatt för, eller riskerar att 
utsättas för, allvarlig finansiell oro bör 
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sättas under skärpt övervakning för att 
snabbt komma tillbaka till en normal 
situation och för att skydda andra 
medlemsstater som har euron som valuta 
från att drabbas. Den skärpta 
övervakningen bör även omfatta ökad 
tillgång till information som behövs för en 
nära övervakning av den ekonomiska och 
finansiella situationen och tillståndet för de 
offentliga finanserna samt regelbunden 
rapportering till den ekonomiska och 
finansiella kommittén eller de 
delkommittéer som den kommittén kan 
tänkas utse i det syftet. Samma regler för 
övervakning bör gälla medlemsstater som 
begär förebyggande stöd från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen, IMF eller någon 
annan internationell finansiell institution.

sättas under skärpt övervakning för att
a) se till att landet snabbt kommer tillbaka 
till en normal situation och för att skydda 
andra medlemsstater som har euron som 
valuta från att drabbas, b) hindra att 
konsekvenserna av den finansiella 
turbulensen ger upphov till försämringar 
av sociala bestämmelser och ohållbarhet i 
pensionssystemet, c) bekämpa social 
utslagning, fattigdom och bristande 
tillgång till utbildning, särskilt för de mest 
sårbara grupperna. Den skärpta 
övervakningen bör även omfatta ökad 
tillgång till information som behövs för en 
nära övervakning av den ekonomiska och 
finansiella situationen och tillståndet för de 
offentliga finanserna samt regelbunden 
rapportering till den ekonomiska och 
finansiella kommittén eller de 
delkommittéer som den kommittén kan 
tänkas utse i det syftet. Samma regler för 
övervakning bör gälla medlemsstater som 
begär förebyggande stöd från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen, IMF eller någon 
annan internationell finansiell institution.

Or. en

Ändringsförslag 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En medlemsstat som har euron som 
valuta som är utsatt för, eller riskerar att 
utsättas för, allvarlig finansiell oro bör 
sättas under skärpt övervakning för att 
snabbt komma tillbaka till en normal 
situation och för att skydda andra 
medlemsstater som har euron som valuta 

(4) En medlemsstat som har euron som 
valuta som är utsatt för, eller riskerar att 
utsättas för, allvarlig finansiell oro bör 
sättas under skärpt övervakning för att 
snabbt komma tillbaka till en normal 
situation och för att skydda andra 
medlemsstater som har euron som valuta 
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från att drabbas. Den skärpta 
övervakningen bör även omfatta ökad 
tillgång till information som behövs för en 
nära övervakning av den ekonomiska och 
finansiella situationen och tillståndet för de 
offentliga finanserna samt regelbunden 
rapportering till den ekonomiska och 
finansiella kommittén eller de 
delkommittéer som den kommittén kan 
tänkas utse i det syftet. Samma regler för 
övervakning bör gälla medlemsstater som 
begär förebyggande stöd från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen, IMF eller någon 
annan internationell finansiell institution.

från att drabbas. Den skärpta 
övervakningen bör även omfatta ökad 
tillgång till information som behövs för en 
nära övervakning av den sociala, 
sysselsättningsmässiga och finansiella 
situationen och tillståndet för de offentliga 
finanserna samt införandet av en
regelbunden rapportering till
Europaparlamentet, ekonomiska och 
finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd eller de delkommittéer 
som de nämnda kommittéerna kan tänkas 
utse i det syftet. Samma regler för 
övervakning bör gälla medlemsstater som 
begär förebyggande stöd från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen, IMF eller någon 
annan internationell finansiell institution.

Or. en

Ändringsförslag 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Övervakningen av den ekonomiska 
situationen och tillståndet för de offentliga 
finanserna bör skärpas betydligt för 
medlemsstater som genomför ett 
makroekonomiskt anpassningsprogram.
Med tanke på hur omfattande 
anpassningsprogrammet är, bör den 
ekonomiska övervakningen och 
övervakningen av de offentliga finanserna 
tillfälligt avbrytas under programmets 
löptid så att man undviker dubbla 
rapporteringskrav.

(5) Övervakningen av den ekonomiska och 
sociala situationen och tillståndet för de 
offentliga finanserna och sysselsättningen
bör skärpas betydligt för medlemsstater 
som genomför ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram.
Anpassningsprogrammet ska innehålla 
åtgärder med det integrerade målet att
återupprätta finansiell stabilitet och 
uppnå målen i sysselsättnings- och 
tillväxtstrategin. Medlemsstaterna ska 
rapporterna framsteg på bägge områden. 
Med tanke på hur omfattande det 
makroekonomiska



AM\893501SV.doc 11/42 PE483.682v01-00

SV

anpassningsprogrammet är, bör den 
ekonomiska övervakningen och 
övervakningen av de offentliga finanserna 
tillfälligt avbrytas under programmets 
löptid så att man undviker dubbla 
rapporteringskrav.

Or. en

Ändringsförslag 40
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte 
följer sitt anpassningsprogram skulle 
också innebära att utbetalningar eller 
åtaganden avbryts avseende 
unionsfonderna i enlighet med 
artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
fonden för jordbrukets utveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte 
följer sitt anpassningsprogram skulle 
också innebära att utbetalningar eller 
åtaganden avbryts avseende 
unionsfonderna i enlighet med 
artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
fonden för jordbrukets utveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte 
följer sitt anpassningsprogram skulle 
också innebära att utbetalningar eller 
åtaganden avbryts avseende 
unionsfonderna i enlighet med 
artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
fonden för jordbrukets utveckling och 

(7) De medlemsstater som har eller 
riskerar att få allvarliga problem med sin 
finansiella stabilitet och/eller som mottar 
eller skulle kunna motta finansiellt stöd 
är beroende av den europeiska 
solidariteten. EU:s strukturfonder och 
Sammanhållningsfonden kan ge ett 
avgörande bidrag för att investeringar ska 
kunna göras, även i finansiellt trängda 
situationer, så att Europa 2020-strategins 
tillväxt- och sysselsättningsmål och 
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Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006.

sociala mål ska kunna uppfyllas. Ett 
utkast till anpassningsprogram skulle 
således kunna åtföljas av en begäran från 
den berörda medlemsstaten att få en 
tillfällig ökning av betalningarna eller av 
slutbetalningarna från strukturfonderna 
och Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte 
följer sitt anpassningsprogram skulle också
innebära att utbetalningar eller åtaganden 
avbryts avseende unionsfonderna i enlighet 
med artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska
fonden för jordbrukets utveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning
(EG) nr 1083/2006.

(7) Ett beslut om att en medlemsstat
upprepade gånger gjort allvarliga avsteg 
från sitt anpassningsprogram skulle
eventuellt kunna innebära att utbetalningar 
eller åtaganden avbryts avseende 
unionsfonderna i enlighet med artikel 21.6 
i förordning (EU) nr XXX om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska fonden för jordbrukets 
utveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006. Å andra sidan skulle 
de medlemsstater som brottas med 
allvarliga ekonomiska, budgetmässiga 
och sociala svårigheter, och som gör 
betydande insatser för att stödja 
ekonomisk återhämtning och 
sysselsättningsskapande verksamhet, 
komma i åtnjutande av en större andel 
europeisk solidaritet via ökningar av 
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EU-anslagen. Detta skulle ge dem 
möjlighet att åstadkomma budgetstabilitet 
samtidigt som ekonomisk tillväxt och 
sysselsättningsskapande verksamhet 
främjas och tillräckligt höga nivåer på det 
sociala skyddet bibehålls.

Or. en

Ändringsförslag 44
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte 
följer sitt anpassningsprogram skulle också
innebära att utbetalningar eller åtaganden
avbryts avseende unionsfonderna i enlighet 
med artikel 21.6 i förordning (EU) nr XXX 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
fonden för jordbrukets utveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska 
ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning
(EG) nr 1083/2006.

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte 
följer sitt anpassningsprogram skulle också
kunna påverka åtaganden avseende 
unionsfonderna i enlighet med artikel 21.6 
i förordning (EU) nr XXX om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska fonden för jordbrukets 
utveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1083/2006.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpning av förordningen ska 
artikel 152 i EUF-fördraget till fullo 
iakttas, och de rekommendationer som 
utfärdas inom ramen för denna 
förordning ska respektera nationell praxis 
och de nationella systemen för 
lönebildning. Förordningen ska beakta 
artikel 28 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, och 
ska därför inte påverka rätten att 
förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt vidta kollektiva 
åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 46
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpning av denna förordning 
ska artiklarna 153.3 och 152 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
iakttas. De beslut som fattas i enlighet 
med denna förordning ska respektera 
subsidiaritetsprincipen, den sociala 
dialogen samt medlemsstaternas och 
arbetsmarknadsparternas befogenheter 
när det gäller lönebildning och 
pensionsförmåner. Vid tillämpning av 
denna förordning ska artikel 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna iakttas, och 
därför påverkas inte rätten att förhandla 
om, ingå eller tillämpa kollektivavtal samt 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell praxis för kollektiva 
förhandlingar eller nationell lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får besluta om skärpt 
övervakning av en medlemsstat som har 
allvarliga svårigheter med sin finansiella 
stabilitet. Den berörda medlemsstaten ska 
ges möjlighet att i förväg uttrycka sina 
åsikter. Kommissionen ska var 
sjätte månad fatta beslut om den skärpta 
övervakningen ska fortsätta.

1. Kommissionen får besluta om skärpt 
övervakning av en medlemsstat som har 
allvarliga svårigheter med sin finansiella 
stabilitet. Den berörda medlemsstaten 
liksom de berörda 
arbetsmarknadsparterna ska ges möjlighet 
att i förväg uttrycka sina åsikter. 
Kommissionen ska var sjätte månad fatta 
beslut om den skärpta övervakningen ska 
fortsätta.

Or. en

Ändringsförslag 48
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska offentliggöra alla 
beslut som fattas enligt punkterna 1 
och 2.

Or. en

Ändringsförslag 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tillhandahålla alla uppdaterade 
uppgifter som behövs för en nära 
övervakning av framstegen mot 
uppnåendet av EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi på basis av de 
indikatorer som utarbetats enligt den 
gemensamma bedömningsramen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tillhandahålla Europaparlamentet 
uppgifter om hur fattigdomen utvecklats i 
varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 51
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tillhandahålla Europaparlamentet, 
kommissionen och de nationella 
parlamenten uppgifter om offentliga 
investeringar för att uppnå tillväxt- och 
sysselsättningsmålen och de sociala 
målen i Europa 2020-strategin.
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Or. en

Ändringsförslag 52
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater som står under skärpt 
övervakning får under inga villkor 
genomföra de åtgärder som omnämns i 
punkterna 1, 2 och 3 så att de är till 
förfång för de sociala rättigheterna, utan 
i stället sträva efter att stärka den 
gemensamma marknadens sociala 
dimension och jämställdhetsdimension.

Or. en

Ändringsförslag 53
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstater som står under skärpt 
övervakning måste vid genomförandet av 
anpassningsprogrammet till fullo 
respektera arbetsrätt och 
arbetsmarknadspraxis, rätten till kollektiv 
representation och kollektiva 
förhandlingar samt rätten att vidta 
kollektiva åtgärder, inbegripen 
strejkrätten.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I samarbete med ECB ska kommissionen 
göra regelbundna kontrollbesök i de 
medlemsstater som står under skärpt 
övervakning för att bedöma genomförandet 
av åtgärderna i punkterna 1–3. En gång per 
kvartal ska den informera Ekonomiska och 
finansiella kommittén om resultaten, eller 
till eventuell underkommitté som den 
kommittén får utse för det syftet, samt 
framförallt ange om ytterligare åtgärder är 
nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska 
ersätta den övervakning på plats som anges 
i artikel 10a.2 i förordning
(EG) nr 1467/97.

4. I samarbete med ECB och ILO ska 
kommissionen göra regelbundna 
kontrollbesök i de medlemsstater som står 
under skärpt övervakning för att bedöma 
genomförandet av åtgärderna i punkterna 
1–3. En gång per kvartal ska den informera 
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd om resultaten, eller till 
eventuell underkommitté som dessa 
kommittéer får utse för det syftet, samt 
framförallt ange om ytterligare åtgärder är 
nödvändiga. Dessa kontrollbesök ska 
ersätta den övervakning på plats som anges 
i artikel 10a.2 i förordning
(EG) nr 1467/97.

Or. en

Ändringsförslag 55
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga och att 
den finansiella situationen i den berörda 
medlemsstaten har betydande negativa 
effekter på euroområdets finansiella 
stabilitet får rådet, med kvalificerad 
majoritet och på förslag från 
kommissionen, rekommendera den berörda 
medlemsstaten att söka finansiellt stöd och 
att förbereda ett makroekonomiskt 

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga och att 
den finansiella situationen i den berörda 
medlemsstaten har betydande negativa 
effekter på euroområdets finansiella 
stabilitet får Europaparlamentet och rådet, 
med kvalificerad majoritet och på förslag 
från kommissionen, rekommendera den 
berörda medlemsstaten att söka finansiellt 
stöd och att förbereda ett makroekonomiskt 
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anpassningsprogram. Rådet kan välja att 
offentliggöra rekommendationen.

anpassningsprogram. Rådet ska besluta 
med kvalificerad majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga och att 
den finansiella situationen i den berörda 
medlemsstaten har betydande negativa 
effekter på euroområdets finansiella 
stabilitet får rådet, med kvalificerad 
majoritet och på förslag från 
kommissionen, rekommendera den berörda 
medlemsstaten att söka finansiellt stöd och 
att förbereda ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram. Rådet kan välja att
offentliggöra rekommendationen.

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga och att 
den finansiella, ekonomiska och sociala
situationen i den berörda medlemsstaten 
har betydande negativa effekter på 
euroområdets finansiella och ekonomiska
stabilitet får rådet, med kvalificerad 
majoritet och på förslag från 
kommissionen, rekommendera den berörda 
medlemsstaten att söka finansiellt stöd och 
att förbereda ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram. Rådet ska
offentliggöra sin rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 57
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga och att 
den finansiella situationen i den berörda 
medlemsstaten har betydande negativa 
effekter på euroområdets finansiella 
stabilitet får rådet, med kvalificerad 

5. Om kontrollbesöken i punkt 4 visar att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga och att 
den finansiella situationen i den berörda 
medlemsstaten har betydande negativa 
effekter på euroområdets finansiella 
stabilitet får rådet, på förslag från 
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majoritet och på förslag från 
kommissionen, rekommendera den berörda 
medlemsstaten att söka finansiellt stöd och 
att förbereda ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram. Rådet kan välja att 
offentliggöra rekommendationen.

kommissionen, rekommendera den berörda 
medlemsstaten att söka finansiellt stöd och 
att förbereda ett makroekonomiskt 
anpassningsprogram. Rådet kan välja att 
offentliggöra rekommendationen. 

Or. en

Ändringsförslag 58
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När ett beslut fattas i enlighet med 
punkt 5 ska kommissionens 
rekommendation anses vara antagen av 
rådet om inte rådet med kvalificerad 
majoritet beslutar att förkasta 
rekommendationen inom tio dagar från 
det att kommissionen har antagit den. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
rådet håller ett möte inom den perioden 
för att rösta om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en rekommendation enligt punkt 5 
offentliggörs gäller följande:

utgår

(a) Det berörda utskottet från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten för att 
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delta i ett åsiktsutbyte.
(b) Representanter från kommissionen får 
bjudas in av den berörda medlemsstatens 
parlament för att delta i ett åsiktsutbyte.

Or. en

Motivering

Detta utbyte av åsikter bör vara en del av en bredare ”ekonomisk dialog”, vilken är av 
största betydelse. Det är därför bättre att i denna förordning ägna en separat artikel åt den 
ekonomiska dialogen.

Ändringsförslag 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en rekommendation enligt punkt 5 
offentliggörs gäller följande:

6. Om en rekommendation enligt punkt 5 
utfärdas gäller följande:

Or. en

Ändringsförslag 61
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en rekommendation enligt punkt 5
offentliggörs gäller följande:

6. Om en rekommendation enligt punkt 5
utfärdas gäller följande:

Or. en

Ändringsförslag 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det berörda utskottet från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten för att 
delta i ett åsiktsutbyte.

(e) De berörda utskotten från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten för att 
delta i ett åsiktsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Hållbart återhämtningsprogram

1. En medlemsstat som står under skärpt 
övervakning ska i nära samarbete med 
kommissionen anta ett hållbart 
återhämtningsprogram som syftar till att 
trygga hållbara offentliga finanser och 
ekonomisk återhämtning.
2. Det hållbara 
återhämtningsprogrammet ska fastställa 
fleråriga mål för offentliga investeringar 
och sociala utgifter som syftar till att 
bibehålla förutsättningarna för att uppnå 
målen i EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi. Det hållbara 
återhämtningsprogrammet ska ta hänsyn 
till strukturella svagheter och omfatta 
särskilda prioriterade program och 
projekt som ska genomföras för att 
stabilisera en aggregerad efterfrågan.
3. Det hållbara 
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återhämtningsprogrammet ska inbegripa 
alla de åtgärder som planerats för att 
utnyttja EU-resurser relaterade till 
följande instrument:
– Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter.
– Strukturfonderna.
– Europeiska projektobligationer.
– Ramprogrammet Horisont 2020.
4. Det hållbara 
återhämtningsprogrammet ska bifogas de 
handlingar som ska tillhandahållas 
kommissionen enligt artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som önskar erhålla 
finansiellt stöd från en eller flera stater, 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, europeiska 
stabilitetsmekanismen, IMF eller någon 
annan institution utanför unionens ram ska 
omedelbart informera rådet, kommissionen 
och ECB om sina avsikter. Ekonomiska 
och finansiella kommittén, eller en 
eventuell underkommitté som den 
kommittén har utsett för det syftet, ska 
efter att ha erhållit en bedömning av 
kommissionen diskutera medlemsstatens 
stödbegäran.

En medlemsstat som önskar erhålla 
finansiellt stöd från en eller flera stater, 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, europeiska 
stabilitetsmekanismen, IMF eller någon 
annan institution utanför unionens ram ska 
omedelbart informera Europaparlamentet,
rådet, kommissionen och ECB om sina 
avsikter. Ekonomiska och finansiella 
kommittén, eller en eventuell 
underkommitté som den kommittén har 
utsett för det syftet, ska efter att ha erhållit 
en bedömning av kommissionen diskutera 
medlemsstatens stödbegäran.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiellt stöd begärs från europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen, ska 
kommissionen i samverkan med ECB och, 
om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys 
av hur hållbar den berörda medlemsstatens 
offentliga skuld är. Analysen ska även 
omfatta medlemsstatens förmåga att betala 
tillbaka det eventuella finansiella stödet 
och ska skickas till Ekonomiska och 
finansiella kommittén eller en eventuell 
underkommitté som den kommittén har 
utsett för det syftet.

Om finansiellt stöd begärs från europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen, ska 
kommissionen i samverkan med ECB och, 
om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys 
av hur hållbar den berörda medlemsstatens 
offentliga skuld är på medellång och lång 
sikt. Analysen ska även omfatta 
medlemsstatens förmåga att betala tillbaka 
det eventuella finansiella stödet och ska 
skickas till Ekonomiska och finansiella 
kommittén eller en eventuell 
underkommitté som den kommittén har 
utsett för det syftet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiellt stöd begärs från europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen, ska 
kommissionen i samverkan med ECB och, 
om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys 
av hur hållbar den berörda medlemsstatens 
offentliga skuld är. Analysen ska även 
omfatta medlemsstatens förmåga att betala 
tillbaka det eventuella finansiella stödet 
och ska skickas till Ekonomiska och 
finansiella kommittén eller en eventuell 
underkommitté som den kommittén har 
utsett för det syftet.

Om finansiellt stöd begärs från europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen, ska 
kommissionen i samverkan med ECB och, 
om det är möjligt, IMF, utarbeta en analys 
av hur hållbar den berörda medlemsstatens 
offentliga skuld är. Analysen ska även 
omfatta medlemsstatens förmåga att betala 
tillbaka det eventuella finansiella stödet 
utan att göra avkall på sitt åtagande att 
uppnå målen när det gäller unionens 
tillväxt- och fattigdomsnivåer och 
sysselsättningsstrategin, och ska skickas 
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till Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd eller en eventuell 
underkommitté som dessa kommittéer har 
utsett för det syftet.

Or. en

Ändringsförslag 67
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk och finansiell situation 
och till att återställa landets förmåga att 
helt och hållet finansiera sig på de 
finansiella marknaderna. I utkastet ska 
man ta hänsyn till de rekommendationer 
som riktas till den berörda medlemsstaten 
enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk, social, finansiell och
sysselsättningsmässig situation och till att 
återställa landets förmåga att helt och hållet 
finansiera sig på de finansiella 
marknaderna. Utan att det inkräktar på 
tillämpningen av artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt samt 
tillväxt- och sysselsättningsmålen och de 
sociala målen i Europa 2020-strategin, 
ska man i utkastet ta hänsyn till de 
rekommendationer som riktas till den 
berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna. Ett utkast 
till anpassningsprogram kan således 
åtföljas av en begäran från den berörda 
medlemsstaten att få en tillfällig ökning 
av betalningarna eller av 
slutbetalningarna från strukturfonderna 
och Sammanhållningsfonden.
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Or. en

Ändringsförslag 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk och finansiell situation 
och till att återställa landets förmåga att 
helt och hållet finansiera sig på de 
finansiella marknaderna. I utkastet ska 
man ta hänsyn till de rekommendationer 
som riktas till den berörda medlemsstaten 
enligt artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB och ILO, utarbeta ett 
utkast till makroekonomiskt 
anpassningsprogram som syftar till att 
återgå till en sund och hållbar ekonomisk, 
finansiell och social situation och till att 
återställa landets förmåga att helt och hållet 
finansiera sig på de finansiella 
marknaderna. Utkastet till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
ska vara helt förenligt med artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och med de 
rekommendationer som riktas till den 
berörda medlemsstaten enligt artiklarna 
121, 126 och/eller 148 i fördraget, och 
medlemsstatens åtgärder för att följa dem, 
men samtidigt sträva efter att bredda, 
förstärka och fördjupa de nödvändiga 
politiska insatserna. Medlemsstaterna ska i 
sina makroekonomiska 
anpassningsprogram inkludera en 
uppdaterad och detaljerad beskrivning av 
planerade fleråriga utgiftsmål som är 
direkt kopplade till uppnåendet av målen i 
EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi, 
inbegripet offentliga investeringar. I den 
ovannämnda detaljerade beskrivningen 
ska skillnader i planerade utgifter i 
förhållande till de senaste 
stabilitetsprogrammen belysas.
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Or. en

Ändringsförslag 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk och finansiell situation 
och till att återställa landets förmåga att 
helt och hållet finansiera sig på de 
finansiella marknaderna. I utkastet ska man 
ta hänsyn till de rekommendationer som 
riktas till den berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk, social och finansiell 
situation och till att återställa landets 
förmåga att helt och hållet finansiera sig på 
de finansiella marknaderna. Alla 
anpassningsprogram måste fastställas för 
en realistisk tidsperiod (på medellång och 
lång sikt), med beaktande av att 
anpassningsprogrammen inte får vara så 
abrupta eller forcerade att de undergräver 
återhämtningen inom ekonomin och 
sysselsättningen och ytterligare förvärrar 
krisens ekonomiska och sociala 
konsekvenser. I utkastet ska man ta hänsyn 
till de rekommendationer som riktas till 
den berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

Or. en

Ändringsförslag 70
Philippe De Backer
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk och finansiell situation 
och till att återställa landets förmåga att 
helt och hållet finansiera sig på de 
finansiella marknaderna. I utkastet ska man 
ta hänsyn till de rekommendationer som 
riktas till den berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

1. En medlemsstat som begär eller får stöd 
från en eller flera medlemsstater, IMF, 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten eller europeiska 
stabilitetsmekanismen ska i samråd med 
kommissionen, som samverkar med ECB, 
utarbeta ett utkast till makroekonomiskt 
anpassningsprogram som syftar till att 
återgå till en sund och hållbar ekonomisk 
och finansiell situation och till att återställa 
landets förmåga att helt och hållet 
finansiera sig på de finansiella 
marknaderna. I utkastet ska man ta hänsyn 
till de rekommendationer som riktas till 
den berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna. Alla 
makroekonomiska anpassningsprogram 
ska, om möjligt, beakta det berörda 
landets nationella reformprogram inom 
ramen för Europa 2020-strategin för 
tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 71
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 

1. En medlemsstat som får stöd från en 
eller flera medlemsstater, IMF, europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
europeiska stabilitetsmekanismen ska i 
samråd med kommissionen, som 
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samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk och finansiell situation 
och till att återställa landets förmåga att 
helt och hållet finansiera sig på de 
finansiella marknaderna. I utkastet ska man 
ta hänsyn till de rekommendationer som 
riktas till den berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

samverkar med ECB, utarbeta ett utkast till 
makroekonomiskt anpassningsprogram 
som syftar till att återgå till en sund och 
hållbar ekonomisk och finansiell situation
som främjar sysselsättning och till att 
återställa landets förmåga att helt och hållet 
finansiera sig på de finansiella 
marknaderna. I utkastet ska man ta hänsyn 
till de rekommendationer som riktas till 
den berörda medlemsstaten enligt 
artiklarna 121, 126 och/eller 148 i 
fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

Or. en

Ändringsförslag 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat som står under skärpt 
övervakning ska i nära samarbete med 
kommissionen anta ett hållbart 
återhämtningsprogram som fastställer 
fleråriga mål för offentliga investeringar 
och sociala utgifter som syftar till att 
bibehålla förutsättningarna för att uppnå 
målen i EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi.
Det hållbara återhämtningsprogrammet 
ska identifiera och välja ut särskilda 
prioriterade program och projekt som 
syftar till att stabilisera en aggregerad 
efterfrågan, och som bidrar till hållbar 
tillväxt och åtgärdar strukturella 
svagheter i medlemsstaterna.
Det hållbara återhämtningsprogrammet 
ska även fastställa planer för 
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förhandstilldelning och utnyttjande av 
finansiella resurser, inbegripet lån från 
Europeiska investeringsbanken och 
finansiella EU-instrument.
Rapporten om det hållbara 
återhämtningsprogrammet ska integreras 
i anpassningsprogrammen och ska 
uppdateras varje år.

Or. en

Ändringsförslag 73
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet ska godkänna 
anpassningsprogrammet genom beslut med 
kvalificerad majoritet och på förslag av 
kommissionen.

2. Rådet ska godkänna 
anpassningsprogrammet på förslag av 
kommissionen. Kommissionens 
rekommendation ska anses vara antagen 
av rådet om inte rådet med kvalificerad 
majoritet beslutar att förkasta 
rekommendationen inom tio dagar från 
det att kommissionen har antagit den. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
rådet håller ett sammanträde inom den 
perioden för att rösta om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rådet ska godkänna 
anpassningsprogrammet genom beslut med 
kvalificerad majoritet och på förslag av 

2. Europaparlamentet och rådet ska 
godkänna anpassningsprogrammet på 
förslag av kommissionen. Rådet ska 
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kommissionen. besluta med kvalificerad majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samverkan med ECB ska 
kommissionen övervaka hur 
genomförandet av anpassningsprogrammet 
fortlöper och var tredje månad informera 
Ekonomiska och finansiella kommittén 
eller en eventuell underkommitté som den 
kommittén har utsett för det syftet. Den 
berörda medlemsstaten ska samarbeta fullt 
ut med kommissionen. Framförallt ska 
medlemsstaten förse kommissionen med 
all information den anser sig behöva för att 
kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 
ska tillämpas.

3. I samverkan med ECB och ILO ska 
kommissionen övervaka hur 
genomförandet av anpassningsprogrammet 
fortlöper och var tredje månad informera 
Ekonomiska och finansiella kommittén 
eller en eventuell underkommitté som den 
kommittén har utsett för det syftet samt 
Europaparlamentet och den berörda 
medlemsstatens parlament. Den berörda 
medlemsstaten ska samarbeta fullt ut med 
kommissionen. Framförallt ska 
medlemsstaten förse kommissionen med 
all information den anser sig behöva för att 
kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 
ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 76
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I samverkan med ECB ska 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstaten undersöka vilka ändringar 
som kan behövas av 
anpassningsprogrammet. Rådet ska, på 

4. I samverkan med ECB ska 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstaten undersöka vilka ändringar 
som kan behövas av 
anpassningsprogrammet. Rådet ska på 
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förslag av kommissionen och genom 
beslut med kvalificerad majoritet, besluta 
om eventuella ändringar av 
anpassningsprogrammet.

förslag av kommissionen besluta om 
eventuella ändringar av 
anpassningsprogrammet. När detta beslut 
fattas ska kommissionens 
rekommendation anses vara antagen av 
rådet om inte rådet med kvalificerad 
majoritet beslutar att förkasta 
rekommendationen inom tio dagar från 
det att kommissionen har antagit den. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
rådet håller ett sammanträde inom den 
perioden för att rösta om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 77
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I samverkan med ECB ska 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstaten undersöka vilka ändringar 
som kan behövas av 
anpassningsprogrammet. Rådet ska, på 
förslag av kommissionen och genom beslut 
med kvalificerad majoritet, besluta om 
eventuella ändringar av 
anpassningsprogrammet.

4. I samverkan med ECB ska 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstaten undersöka vilka ändringar 
som kan behövas av 
anpassningsprogrammet. 
Europaparlamentet och rådet ska på 
förslag av kommissionen besluta om 
eventuella ändringar av 
anpassningsprogrammet. Rådet ska besluta 
med kvalificerad majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I samverkan med ECB ska 4. I samverkan med ECB och ILO ska 
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kommissionen tillsammans med 
medlemsstaten undersöka vilka ändringar 
som kan behövas av 
anpassningsprogrammet. Rådet ska, på 
förslag av kommissionen och genom beslut 
med kvalificerad majoritet, besluta om 
eventuella ändringar av 
anpassningsprogrammet.

kommissionen tillsammans med 
medlemsstaten undersöka vilka ändringar 
som kan behövas av 
anpassningsprogrammet. Rådet ska, på 
förslag av kommissionen och genom beslut 
med kvalificerad majoritet, besluta om 
eventuella ändringar av 
anpassningsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 79
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om övervakningen enligt punkt 3 
avslöjar betydande avvikelser från det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet 
får rådet, på förslag av kommissionen och
genom beslut med kvalificerad majoritet, 
fastslå att medlemsstaten inte uppfyller de 
politiska kraven i anpassningsprogrammet.

5. Om övervakningen enligt punkt 3 
avslöjar betydande avvikelser från det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet 
får rådet, på förslag av kommissionen 
genom beslut fastslå att medlemsstaten inte 
uppfyller de politiska kraven i 
anpassningsprogrammet. När detta beslut 
fattas ska kommissionens 
rekommendation anses vara antagen av 
rådet om inte rådet med kvalificerad 
majoritet beslutar att förkasta 
rekommendationen inom tio dagar från 
det att kommissionen har antagit den. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
rådet håller ett sammanträde inom den 
perioden för att rösta om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 80
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om övervakningen enligt punkt 3 
avslöjar betydande avvikelser från det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet 
får rådet, på förslag av kommissionen och 
genom beslut med kvalificerad majoritet, 
fastslå att medlemsstaten inte uppfyller de 
politiska kraven i anpassningsprogrammet.

5. Om övervakningen enligt punkt 3 
avslöjar betydande avvikelser från det 
makroekonomiska anpassningsprogrammet 
får Europaparlamentet och rådet, på 
förslag av kommissionen och genom 
beslut, fastslå att medlemsstaten inte 
uppfyller de politiska kraven i 
anpassningsprogrammet. Rådet ska besluta 
med kvalificerad majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det berörda utskottet från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten för att 
delta i diskussioner om hur
genomförandet av 
anpassningsprogrammet fortlöper.

utgår

Or. en

Motivering

Detta utbyte av åsikter bör vara en del av en bredare ”ekonomisk dialog”, vilken är av 
största betydelse. Det är därför bättre att i denna förordning ägna en separat artikel åt den 
ekonomiska dialogen.

Ändringsförslag 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det berörda utskottet från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten för att 
delta i diskussioner om hur genomförandet 
av anpassningsprogrammet fortlöper.

7. De berörda utskotten från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten för att 
delta i diskussioner om hur genomförandet 
av anpassningsprogrammet fortlöper.

Or. en

Ändringsförslag 83
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Representanter från kommissionen får 
bjudas in av medlemsstatens parlament 
för att delta i diskussioner om hur 
genomförandet av 
anpassningsprogrammet fortlöper.

utgår

Or. en

Motivering

Detta utbyte av åsikter bör vara en del av en bredare ”ekonomisk dialog”, vilken är av 
största betydelse. Det är därför bättre att i denna förordning ägna en separat artikel åt den 
ekonomiska dialogen.

Amendment 84
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Ekonomisk dialog
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1. För att stärka dialogen mellan 
unionens institutioner, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och säkerställa ökad 
transparens och ansvarighet, får 
Europaparlamentets ansvariga utskott 
uppmana rådets ordförande, 
kommissionen och, i vid behov, 
Europeiska rådets ordförande eller 
Eurogruppens ordförande att i utskottet 
diskutera de rekommendationer och 
beslut som antagits enligt denna 
förordning.
2. Europaparlamentets ansvariga utskott 
får erbjuda den medlemsstat som är 
föremål för rådets rekommendation eller 
beslut enligt denna förordning tillfälle att 
delta i ett åsiktsutbyte.
3. Parlamentet i den medlemsstat som är 
föremål för rådets rekommendation eller 
beslut enligt denna förordning får bjuda 
in representanter från kommissionen att 
delta i ett åsiktsutbyte.
4. Rådet och kommissionen ska 
regelbundet informera 
Europaparlamentet om resultaten av 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Överensstämmelse med den europeiska 

terminen för samordningen av den 
ekonomiska politiken
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Den övervakning som avses i artikel 6.3 i 
denna förordning ska anses ersätta den 
övervakning och bedömning av den 
europeiska terminen för samordning av 
den ekonomiska politiken som avses i 
artikel 2a i förordning (EG) nr 1466/97
om förstärkning av övervakningen av de 
offentliga finanserna samt övervakningen 
och samordningen av den ekonomiska 
politiken.

Or. en

Ändringsförslag 86
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Förenlighet med artikel 28 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och rätten till arbete
Denna förordning ska beakta artikel 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och 
påverkar därför inte rätten att förhandla 
om, ingå eller tillämpa kollektivavtal eller 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis. 
Förordningen ska inte heller påverka 
rätten till arbete.

Or. en

Ändringsförslag 87
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Förenligheten med rätten till kollektiva 

förhandlingar och åtgärder
Programmen för makroekonomisk 
anpassning inom ramen för denna 
förordning får inte inkräkta på 
arbetstagares och arbetsgivares 
rättigheter eller deras respektive 
organisationers rättigheter, i enlighet med 
unionsrätten och nationell lagstiftning 
och praxis, att förhandla om och ingå 
kollektivavtal på lämplig nivå och att 
försvara dessa avtal genom kollektiva 
åtgärder, inbegripet strejker.

Or. en

Ändringsförslag 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Förenlighet med unionens tillväxt- och 

sysselsättningsmål
Genomförandet av programmen för 
makroekonomisk anpassning inom ramen 
för denna förordning får inte leda till att 
en medlemsstat inte respekterar sina 
förpliktelser vad avser unionens tillväxt-
och sysselsättningsstrategi och inte heller 
till EU bryter mot eller nonchalerar sin 
allmänna förpliktelse att främja en hög 
sysselsättningsnivå, garantera ett lämpligt 
socialt skydd och bekämpa social 
utslagning i enlighet med artikel 9 i 
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 89
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat ska övervakas efter 
programtidens slut så länge som minst 
75 % av det finansiella stöd som erhållits 
från en eller flera medlemsstater, 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen eller europeiska 
stabilitesmekanismen inte har betalats 
tillbaka. Rådet får, på förslag av 
kommissionen och genom beslut med 
kvalificerad majoritet, förlänga 
övervakningen efter programperiodens 
slut.

1. En medlemsstat ska övervakas efter 
programtidens slut så länge som minst 
75 % av det finansiella stöd som erhållits 
från en eller flera medlemsstater, 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen eller europeiska 
stabilitesmekanismen inte har betalats 
tillbaka. Rådet får på förslag av 
kommissionen förlänga övervakningen 
efter programperiodens slut. När detta 
beslut fattas ska kommissionens 
rekommendation anses vara antagen av 
rådet om inte rådet med kvalificerad 
majoritet beslutar att förkasta 
rekommendationen inom tio dagar från 
det att kommissionen har antagit den. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
rådet håller ett sammanträde inom den 
perioden för att rösta om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samarbete med ECB ska kommissionen 
regelbundet utföra kontrollbesök i 
medlemsstat som står under övervakning 
efter programtidens slut för att bedöma 
landets ekonomiska och finansiella 
situation samt situationen för de offentliga 
finanserna. En gång per halvår ska den 
informera Ekonomiska och finansiella 
kommittén om konstaterade resultat, eller 
till eventuell underkommitté som den 
kommittén har utsett för det syftet, samt 
framförallt ange om korrigerande åtgärder 
är nödvändiga.

3. I samarbete med ECB och ILO ska 
kommissionen regelbundet utföra 
kontrollbesök i medlemsstat som står under 
övervakning efter programtidens slut för att 
bedöma landets ekonomiska och finansiella 
situation samt situationen för de offentliga 
finanserna. En gång per halvår ska den 
informera Ekonomiska och finansiella 
kommittén om konstaterade resultat, eller 
till eventuell underkommitté som den 
kommittén har utsett för det syftet, samt 
framförallt ange om korrigerande åtgärder 
är nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 91
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådet får, på förslag av kommissionen
och genom beslut med kvalificerad 
majoritet, rekommendera medlemsstat som 
står under övervakning efter programtidens 
slut att anta korrigerande åtgärder.

4. Rådet får på förslag av kommissionen 
rekommendera medlemsstat som står under 
övervakning efter programtidens slut att 
anta korrigerande åtgärder. När detta 
beslut fattas ska kommissionens 
rekommendation anses vara antagen av 
rådet om inte rådet med kvalificerad 
majoritet beslutar att förkasta 
rekommendationen inom tio dagar från 
det att kommissionen har antagit den. 
Den berörda medlemsstaten får begära att 
rådet håller ett sammanträde inom den 
perioden för att rösta om beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om de åtgärder som avses i 
artiklarna 2.1, 3, 6.2, 6.4 och 11.4, får 
enbart de rådsmedlemmar som företräder 
medlemsstater som har euron som valuta, 
och rösten för den rådsmedlem som 
företräder den berörda medlemsstaten ska 
inte beaktas.

I fråga om de åtgärder som avses i denna 
förordning, får enbart de rådsmedlemmar 
som företräder medlemsstater som har 
euron som valuta, och rösten för den 
rådsmedlem som företräder den berörda 
medlemsstaten ska inte beaktas.

Or. en


