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KORT BEGRUNDELSE

Procedurerne for budgetmæssig og økonomisk overvågning af medlemsstaterne, som Unionen 
og euroområdet er i færd med at indføre for at imødegå den økonomiske og finansielle krise, 
der begyndte i 2008, skal vedtages under udstrakt hensyntagen til de økonomiske og sociale 
problemer, denne krise har forårsaget.

Forværringen af den globale økonomiske situation har ført til en betydelig opbremsning i 
EU's økonomiske vækst og til alvorlige budgetvanskeligheder i medlemsstaterne. Selv om et 
af svarene på disse udfordringer består i samordning af staternes økonomiske og sociale 
politikker, er der imidlertid en række principper, der skal overholdes i denne forbindelse:

- Samordningen må ikke udelukkende fokusere på staternes budgetsituation, men bør også 
omfatte investeringer til fordel for arbejdsmarkedet og til forbedring af den sociale 
situation. Der bør indtages en positiv holdning til offentlige investeringer i uddannelse 
eller forskning, der skal forbedre statens konkurrenceevne, og til en effektiv 
socialsikringsordning og sociale minimumsydelser, der gør det muligt at bekæmpe 
fattigdom og opretholde det interne forbrug og dermed bedre modstå kriser.

- Den skal fortsat overholde EU's demokratiske principper, idet parlamenterne, såvel 
Europa-Parlamentet som de nationale parlamenter, der er sammensat af valgte 
repræsentanter, skal holdes fuldt og regelmæssigt underrettet på lige fod med 
Kommissionen og Rådet.

- Den kan ikke stride mod de nationale og europæiske principper for dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter, og de struktur- og arbejdsmarkedsreformer, som 
medlemsstaterne går ind for, kan ikke anfægte de grundlæggende rettigheder til kollektive 
forhandlinger og til at strejke.

- Den tager højde for EU's mål og grundlæggende tekster som helhed. Foranstaltningerne 
med henblik på at nå Europa 2020-strategiens mål med hensyn til beskæftigelsesfrekvens 
eller fattigdomsbekæmpelse og respekten for den horisontale sociale klausul i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde bidrager til EU's økonomiske 
genoprettelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den globale krise af et hidtil uset (1) Den globale krise af et hidtil uset 
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omfang, der har ramt verden de seneste tre 
år, har været til alvorlig skade for den 
økonomiske vækst og finansielle stabilitet 
og medført en kraftig forværring af 
medlemsstaternes offentlige underskud og 
gæld, hvilket har fået mange af dem til at 
søge finansiel bistand uden for Unionen.

omfang og den økonomiske opbremsning, 
der har ramt verden de seneste tre år, har 
været til alvorlig skade for den økonomiske 
vækst og finansielle stabilitet og medført 
en kraftig forværring af de finansielle, 
økonomiske og sociale vilkår og 
medlemsstaternes offentlige underskud og 
gæld, hvilket har fået mange af dem til at 
søge finansiel bistand uden for Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Trods nogle få positive tegn på 
konjunkturfremgang i 2009 har 
genopsvinget i beskæftigelsen været for 
beskedent til, at det har kunnet føre til en 
varig reduktion af den høje 
arbejdsløshedsprocent. Den 
gennemsnitlige arbejdsløshedsperiode er 
blevet længere, og 
ungdomsarbejdsløsheden er steget i 
mange medlemsstater. I efteråret 2011 
nedjusterede Kommissionen betydeligt sin 
prognose for den økonomiske vækst i 
2012, idet den satte procentsatsen ned fra 
1,25 % til 0,5 % i EU og euroområdet. 
Følgelig kan det forventes, at væksten i 
beskæftigelsen standser i 2012.

Or. fr

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Selv om der er truffet 
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foranstaltninger for at modvirke de 
negative følger af den finansielle krise, 
indvirker denne krise i høj grad på 
realøkonomien, arbejdsmarkedet og 
borgernes velfærd.

Or. fr

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I overensstemmelse med artikel 9 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tager Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter hensyn til de krav, 
der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Or. fr

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Behovet for fuld overensstemmelse 
mellem Unionens multilaterale ramme for 
overvågning, der er fastlagt i EUF-
traktaten, og de politiske vilkår, der kan 
være knyttet til denne finansielle bistand, 
bør forankres i EU-retten. Den økonomiske 
og finansielle integration mellem de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kræver en forstærket overvågning for at 
forhindre, at de vanskeligheder, som en 

(2) Behovet for fuld overensstemmelse 
mellem Unionens multilaterale ramme for 
overvågning, der er fastlagt i EUF-
traktaten, og de politiske vilkår, der kan 
være knyttet til denne finansielle bistand, 
ledsaget af incitamenter til fremme af 
vækst, beskæftigelse og social fremgang,
bør forankres i EU-retten. Den økonomiske 
og finansielle integration mellem de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 



PE480.648v01-00 6/16 PA\890107DA.doc

DA

medlemsstat oplever med hensyn til sin 
finansielle stabilitet, spreder sig til resten af 
euroområdet.

kræver en forstærket overvågning for at 
forhindre, at de vanskeligheder, som en 
medlemsstat oplever med hensyn til sin 
finansielle stabilitet, spreder sig til resten af 
euroområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En medlemsstat, der har euroen som 
valuta, bør underkastes en skærpet 
overvågning, når den oplever eller risikerer 
at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt 
at vende tilbage til en normal situation og 
beskytte de øvrige medlemsstater i 
euroområdet mod risikoen for negative 
afsmittende virkninger. Denne skærpede 
overvågning bør omfatte øget adgang til de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
nærmere overvågning af den økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation, og 
regelmæssige indberetninger til Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå. Samme overvågningsregler 
bør gælde for medlemsstater, der anmoder 
om forebyggende bistand fra Den 
Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet 
(EFSF), Den Europæiske 
Stabilitetsmekanisme (ESM), Den 
Internationale Valutafond (IMF) eller 
andre internationale finansielle 
institutioner.

(4) En medlemsstat, der har euroen som 
valuta, bør underkastes en skærpet 
overvågning, når den oplever eller risikerer 
at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt 
at vende tilbage til en normal situation og 
beskytte de øvrige medlemsstater i 
euroområdet mod risikoen for negative 
afsmittende virkninger. Denne skærpede 
overvågning bør omfatte øget adgang til de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
nærmere overvågning af den økonomiske, 
sociale, beskæftigelsesmæssige, 
budgetmæssige og finansielle situation, og 
indførelse af en regelmæssig indberetning
til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, 
Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for 
Social Beskyttelse eller et eventuelt 
underudvalg nedsat af disse med henblik 
herpå. Samme overvågningsregler bør 
gælde for medlemsstater, der anmoder om 
forebyggende bistand fra Den Europæiske 
Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den 
Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM), 
Den Internationale Valutafond (IMF) eller 
andre internationale finansielle 
institutioner.

Or. fr
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Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Overvågningen af den økonomiske og 
finanspolitiske situation bør skærpes 
væsentligt for medlemsstater, der er i færd 
med at gennemføre et makroøkonomisk 
tilpasningsprogram. Grundet sidstnævnte 
programmers omfattende karakter bør 
andre former for økonomisk og 
finanspolitisk overvågning afbrydes i det 
makroøkonomiske tilpasningsprograms 
løbetid for at undgå dobbelte 
indberetningsforpligtelser.

(5) Overvågningen af den økonomiske, 
sociale, finanspolitiske og 
beskæftigelsesmæssige situation bør 
skærpes væsentligt for medlemsstater, der 
er i færd med at gennemføre et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Grundet sidstnævnte programmers 
omfattende karakter bør andre former for 
økonomisk og finanspolitisk overvågning 
afbrydes i det makroøkonomiske 
tilpasningsprograms løbetid for at undgå 
dobbelte indberetningsforpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør fastsættes regler for øget dialog 
mellem EU-institutionerne, navnlig 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, for at sikre større 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

(6) Der bør fastsættes regler for øget dialog 
mellem EU-institutionerne, navnlig 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, samt mellem EU-
institutionerne og arbejdsmarkedets 
parter, for at sikre større gennemsigtighed 
og ansvarlighed.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat (7) Medlemsstater, der har eller er truet af 
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ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil 
også medføre suspension af betalinger 
eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 
21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006 —

alvorlige vanskeligheder med hensyn til 
deres finansielle stabilitet og/eller 
modtager eller kan modtage finansiel 
bistand, er afhængige af europæisk 
solidaritet.    De europæiske strukturfonde 
og Samhørighedsfonden kan bidrage 
væsentligt til at sikre, at der selv i 
situationer med finansielle vanskeligheder 
foretages investeringer for at nå målene 
for EU's vækst og for 
beskæftigelsesstrategien. Et udkast til 
tilpasningsprogram kunne derfor være 
ledsaget af en anmodning fra den berørte 
medlemsstat om midlertidig forhøjelse af 
betalingen eller betalingerne af saldoen 
fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden —

Or. fr

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning anvendes i 
overensstemmelse med artikel 153, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. De afgørelser, der træffes 
i overensstemmelse med denne 
forordning, respekterer 
nærhedsprincippet, dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter og 
medlemsstaternes og arbejdsmarkedets 
parters beføjelser for så vidt angår 
løndannelse og pensionsydelser.  

Or. fr

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med de ønskede intervaller tilsende 
Kommissionen, ECB og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) 
disaggregerede oplysninger om den 
finansielle situation i de finansielle 
institutioner, der overvåges af 
medlemsstatens tilsynsmyndigheder

a) med de ønskede intervaller tilsende 
Europa-Parlamentet, Kommissionen, 
ECB og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) 
disaggregerede oplysninger om den 
finansielle situation i de finansielle 
institutioner, der overvåges af 
medlemsstatens tilsynsmyndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilsende Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og de nationale 
parlamenter disaggregerede oplysninger 
om beskæftigelsessituationen og den 
sociale situation, navnlig med hensyn til 
den seneste udvikling på arbejdsmarkedet 
og indkomstfordelingen

Or. fr

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) tilsende Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og de nationale 
parlamenter oplysninger om de offentlige 
investeringer, der sigter på at opfylde 
EU's vækstmål og beskæftigelsesstrategi.

Or. fr
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB regelmæssige kontrolbesøg i 
medlemsstaten under overvågning for at 
vurdere, hvordan det går med 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler 
hvert kvartal sine undersøgelsesresultater 
til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
(EFC) eller til ethvert underudvalg nedsat 
heraf med henblik herpå, og tager især 
stilling til, om der er behov for yderligere 
foranstaltninger. Disse kontrolbesøg 
erstatter den overvågning på stedet, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1467/97.

4. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB regelmæssige kontrolbesøg i 
medlemsstaten under overvågning for at 
vurdere, hvordan det går med 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler 
hvert kvartal sine undersøgelsesresultater 
til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
(EFC), Beskæftigelsesudvalget og 
Udvalget for Social Beskyttelse eller til 
ethvert underudvalg nedsat af disse med 
henblik herpå, og tager især stilling til, om 
der er behov for yderligere 
foranstaltninger. Disse kontrolbesøg 
erstatter den overvågning på stedet, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1467/97.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative følger 
for den finansielle stabilitet i euroområdet, 
kan Rådet med kvalificeret flertal og efter 
forslag fra Kommissionen henstille til den 
pågældende medlemsstat, at den søger 
finansiel bistand og udarbejder et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet kan beslutte at offentliggøre denne 

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle, økonomiske og sociale
situation i den pågældende medlemsstat har 
betydelige negative følger for den 
finansielle, økonomiske og sociale
stabilitet i euroområdet, kan Rådet med 
kvalificeret flertal og efter forslag fra 
Kommissionen henstille til den 
pågældende medlemsstat, at den søger 
finansiel bistand og udarbejder et 
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henstilling. makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet kan beslutte at offentliggøre denne 
henstilling.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kan det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet indbyde repræsentanter for 
den berørte medlemsstat til at deltage i en 
udveksling af synspunkter

a) kan det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet indbyde repræsentanter for 
den berørte medlemsstat og 
arbejdsmarkedets parter til at deltage i en 
udveksling af synspunkter

Or. fr

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat, der vil søge finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, 
ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) 
eller en anden institution uden for 
Unionens rammer underretter straks Rådet, 
Kommissionen og ECB om sine hensigter. 
EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf 
med henblik herpå drøfter den påtænkte 
anmodning efter at have modtaget en 
vurdering fra Kommissionens side.

En medlemsstat, der vil søge finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, 
ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) 
eller en anden institution uden for 
Unionens rammer underretter straks Rådet, 
Kommissionen og ECB om sine hensigter. 
EFC, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget 
for Social Beskyttelse eller ethvert 
underudvalg nedsat af disse med henblik 
herpå drøfter den påtænkte anmodning 
efter at have modtaget en vurdering fra 
Kommissionens side

Or. fr
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Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der søges finansiel bistand fra EFSF 
eller ESM, foretager Kommissionen 
sammen med ECB og, når det er muligt, 
IMF en analyse af holdbarheden i den 
pågældende medlemsstats offentlige gæld, 
herunder en analyse af medlemsstatens 
evne til at tilbagebetale den ønskede 
finansielle bistand, og den fremsender 
analysen til EFC eller ethvert underudvalg 
nedsat heraf med henblik herpå.

Når der søges finansiel bistand fra EFSF 
eller ESM, foretager Kommissionen 
sammen med ECB og, når det er muligt, 
IMF en analyse af holdbarheden i den 
pågældende medlemsstats offentlige gæld, 
herunder en analyse af medlemsstatens 
evne til at tilbagebetale den ønskede 
finansielle bistand, idet den opfylder sine 
mål for EU's vækst og 
beskæftigelsesstrategi, og den fremsender 
analysen til EFC, Beskæftigelsesudvalget 
og Udvalget for Social Beskyttelse eller 
ethvert underudvalg nedsat af disse med 
henblik herpå

Or. fr

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk, social, finansiel og 
beskæftigelsesmæssig situation og sætte 
medlemsstaten i stand til at finansiere sig 
selv fuldt ud på finansmarkederne. Uden at 
dette berører artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, EU's 
vækstmål og beskæftigelsesstrategien, 
tages der i udkastet til 
tilpasningsprogrammet behørigt hensyn til 
de henstillinger, der er blevet rettet til den 
pågældende medlemsstat i henhold til 
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at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

EUF-traktatens artikel 121, 126 og/eller 
148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere. Et udkast til tilpasningsprogram 
kan derfor være ledsaget af en 
anmodning fra den berørte medlemsstat 
om midlertidig forhøjelse af betalingen 
eller betalingerne af saldoen fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen overvåger sammen med 
ECB, hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet skrider frem, og 
underretter hver tredje måned EFC eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå om udviklingen. Den 
forsyner navnlig Kommissionen med alle 
de oplysninger, som denne finder 
nødvendige for overvågningen af 
programmets gennemførelse. Artikel 3, stk. 
3, finder anvendelse.

3. Kommissionen overvåger sammen med 
ECB, hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet skrider frem, og 
underretter hver tredje måned EFC, 
Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for 
Social Beskyttelse eller et eventuelt 
underudvalg nedsat af disse med henblik 
herpå om udviklingen. Den forsyner 
navnlig Kommissionen med alle de 
oplysninger, som denne finder nødvendige 
for overvågningen af programmets 
gennemførelse. Artikel 3, stk. 3, finder 
anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det relevante udvalg i Europa- 7. Det relevante udvalg i Europa-



PE480.648v01-00 14/16 PA\890107DA.doc

DA

Parlamentet kan indbyde repræsentanter 
for den berørte medlemsstat til at deltage i 
en udveksling af synspunkter om, hvordan 
gennemførelsen af tilpasningsprogrammet 
forløber.

Parlamentet kan indbyde repræsentanter 
for den berørte medlemsstat og 
arbejdsmarkedets parter til at deltage i en 
udveksling af synspunkter om, hvordan 
gennemførelsen af tilpasningsprogrammet 
forløber, og om konsekvenserne heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den berørte medlemsstats parlament kan 
indbyde repræsentanter for Kommissionen 
til at deltage i en udveksling af synspunkter 
om, hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet forløber.

8. Den berørte medlemsstats parlament kan 
indbyde repræsentanter for Kommissionen 
til at deltage i en udveksling af synspunkter 
om, hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet forløber, og om 
konsekvenserne heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
Forenelighed med EU's vækst- og 

beskæftigelsesmål
Gennemførelsen af de makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer inden for 
rammerne af nærværende forordning må 
ikke give en medlemsstat mulighed for 
ikke at opfylde sine forpligtelser, for så 
vidt angår EU's vækst og 
beskæftigelsesstrategien, eller for ikke at 
overholde eller tilsidesætte sin almene 
forpligtelse til at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende 
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social beskyttelse og bekæmpe social 
udstødelse, jf. artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.  

Or. fr

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 b
Forenelighed med retten til kollektive 

forhandlinger og aktioner 
I overensstemmelse med EU-retten og 
national lovgivning og praksis griber de 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer inden for 
rammerne af nærværende forordning 
ikke ind i arbejdstagernes og 
arbejdsgivernes eller deres respektive 
organisationers ret til at forhandle og 
undertegne kollektive overenskomster på 
det relevante niveau og til i tilfælde af 
arbejdsmarkedskonflikt at træffe en 
kollektiv foranstaltning for at forsvare 
deres interesser, herunder strejke.  

Or. fr

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB regelmæssige kontrolbesøg i 
medlemsstaten, der er under overvågning 
efter programmets gennemførelse, for at 
vurdere medlemsstatens økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation. 

3. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB regelmæssige kontrolbesøg i 
medlemsstaten, der er under overvågning 
efter programmets gennemførelse, for at 
vurdere medlemsstatens økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation. 
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Den meddeler hvert halve år sine 
undersøgelsesresultater til Det Økonomiske 
og Finansielle Udvalg (EFC) eller til 
ethvert underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå, og tager især stilling til, om 
der er behov for korrigerende 
foranstaltninger.

Den meddeler hvert halve år sine 
undersøgelsesresultater til Det Økonomiske 
og Finansielle Udvalg (EFC), 
Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for 
Social Beskyttelse eller til ethvert 
underudvalg nedsat af disse med henblik 
herpå, og tager især stilling til, om der er 
behov for korrigerende foranstaltninger.

Or. fr


