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KORTFATTAD MOTIVERING

De förfaranden för den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga 
finanserna i medlemsstaterna som unionen och euroområdet inrättar för att kunna hantera den 
finansiella och ekonomiska krisen från 2008 måste antas med en vid syn på de ekonomiska 
och sociala problem som denna kris har förorsakat. 

Den försämrade finansiella situationen i världen har lett till en kraftig inbromsning av 
tillväxten och allvarliga budgetproblem för medlemsstaterna. En av lösningarna på dessa 
utmaningar ligger visserligen i samordningen av ekonomisk och social politik mellan 
medlemsstaterna men en sådan lösning måste ske i enlighet med följande principer:

– Den får inte fokusera helt på medlemsstaternas budgetsituation utan måste beakta 
investeringar i arbetsmarknaden och förbättringar av den sociala situationen. Man måste 
se positivt på offentliga investeringar i utbildning och forskning som syftar till att öka 
medlemsstatens konkurrenskraft och på effektiva trygghetssystem med socialt grundskydd 
som gör det möjligt att bekämpa fattigdom och upprätthålla den inhemska konsumtionen, 
vilket gör ekonomin mer motståndskraftig mot kriser.

– Den måste vara förenlig med unionens demokratiska principer. De folkvalda parlamenten, 
såväl Europaparlamentet som de nationella parlamenten, måste få fullständig och 
regelbunden information på samma villkor som kommissionen och rådet.

– Den får inte stå i strid med nationella och europeiska principer för den sociala dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter. Den grundläggande rätten till kollektivförhandlingar och 
strejkrätten får inte äventyras av de struktur- och arbetsmarknadsreformer som 
medlemsstaterna anbefalls.

– Den måste ta hänsyn till unionens alla mål och grundläggande akter. Åtgärderna för att 
uppnå Europa 2020-strategins mål vad gäller sysselsättning och fattigdomsbekämpning 
och den horisontella sociala klausulen i EUF-fördraget bidrar till unionens ekonomiska 
återhämtning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
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 

(1) Den mycket allvarliga globala kris och 
den bromsning av den ekonomiska 
aktiviteten som drabbat världen under de 
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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.

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. fr

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Trots vissa positiva 
återhämtningstecken under 2009 har 
sysselsättningsökningen varit för svag för 
att varaktigt kunna minska den höga 
arbetslösheten. Den genomsnittliga 
arbetslöshetstiden har ökat och 
ungdomsarbetslösheten har stigit i många 
medlemsstater. Under hösten 2011 sänkte 
kommissionen sin prognos för den 
ekonomiska tillväxten för 2012 med 
1,25 procent, vilket innebär att den nu är 
0,5 procent för unionen och euroområdet. 
Därför förväntas sysselsättningsökningen 
stanna av 2012.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Åtgärder har visserligen vidtagits för 
att mildra de negativa konsekvenserna av 
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finanskrisen men krisens effekter på 
realekonomin, arbetsmarknaden och 
medborgarnas välbefinnande är dock 
högst påtagliga.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I enlighet med artikel 9 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
bör unionen vid fastställande och 
genomförande av sin politik beakta de 
krav som är förknippade med främjande 
av hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, bekämpande av 
social utestängning, säkerställande av en 
hög utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå för människor.

Or. fr

Ändringsförslag 5
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, 
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 
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en medlemsstat med dålig finansiell 
stabilitet sprids till resten av euroområdet.

Or. fr

Ändringsförslag 6
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 
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.

(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 
från att drabbas. Den skärpta 
övervakningen bör även omfatta ökad 
tillgång till information som behövs för en 
nära övervakning av den ekonomiska, 
finansiella och sociala situationen och 
tillståndet för de offentliga finanserna och 
sysselsättningen samt en regelbunden 
rapport till den ekonomiska och finansiella 
kommittén, sysselsättningskommittén och 
kommittén för socialt skydd, eller de 
delkommittéer som dessa kommittéer 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. fr
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Ändringsförslag 7
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. 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.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör fastställas regler för utökad 
dialog mellan unionens institutioner, 
framförallt Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen och för ökad insyn och 
ansvarsskyldighet.

(6) Det bör fastställas regler för utökad 
dialog mellan unionens institutioner, 
framförallt Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen och mellan unionens 
institutioner och arbetsmarknadens 
parter, för ökad insyn och 
ansvarsskyldighet.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett beslut om att en medlemsstat inte (7) De medlemsstater som har och 
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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.

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. De europeiska 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden kan ge ett 
avgörande bidrag för att investeringar ska 
kunna göras, även i finansiellt trängda 
situationer, så att unionens tillväxtmål 
och sysselsättningsstrategi 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. fr

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillämpningen av denna förordning 
ska vara förenlig med artikel 153.3 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vid de begärda intervallerna informera 
kommissionen, ECB och Europeiska 
bankmyndigheten (EBA) om den 
finansiella situationen för de finansiella 
institut som övervakas av landets 
tillsynsmyndigheter.

(a) Vid de begärda intervallerna informera
Europaparlamentet, kommissionen, ECB 
och Europeiska bankmyndigheten (EBA) 
om den finansiella situationen för de 
finansiella institut som övervakas av 
landets tillsynsmyndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Översända specificerad information 
till Europaparlamentet, kommissionen 
och de nationella parlamenten om 
sysselsättningssituationen och den sociala 
situationen, särskilt när det gäller den 
senaste arbetsmarknadsutvecklingen och 
inkomstfördelningen.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Översända information till 
Europaparlamentet, kommissionen och de 
nationella parlamenten om offentliga 
investeringar som syftar till att uppfylla 
unionens tillväxtmål och 
sysselsättningsstrategi.
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Or. fr

Ändringsförslag 14
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 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. fr

Ändringsförslag 15
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 

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, ekonomiska och 
sociala stabilitet får 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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offentliggöra rekommendationen. anpassningsprogram. Rådet kan välja att 
offentliggöra rekommendationen.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Det berörda utskottet från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten och 
arbetsmarknadens parter för att delta i ett 
åsiktsutbyte.

Or. fr

Ändringsförslag 17
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 rådet, kommissionen 
och ECB om sina avsikter. Ekonomiska 
och finansiella kommittén,
sysselsättningskommittén eller kommittén 
för socialt skydd, eller en eventuell 
underkommitté som dessa kommittéer har 
utsett för det syftet, ska efter att ha erhållit 
en bedömning av kommissionen diskutera 
medlemsstatens stödbegäran.

Or. fr
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Ändringsförslag 18
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
med beaktande av målen om tillväxten i 
unionen och sysselsättningsstrategin, och
ska skickas till Ekonomiska och finansiella 
kommittén, sysselsättningskommittén eller
kommittén för socialt skydd eller en 
eventuell underkommitté som dessa 
kommittéer har utsett för det syftet.

Or. fr

Ändringsförslag 19
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 

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 
EUF-fördraget, unionens tillväxtmål och 
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fördraget, och medlemsstatens åtgärder för 
att följa dem, men samtidigt sträva efter att 
bredda, förstärka och fördjupa de 
nödvändiga politiska insatserna.

sysselsättningsstrategin, 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.

Or. fr

Ändringsförslag 20
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 ska 
kommissionen övervaka hur 
genomförandet av anpassningsprogrammet 
fortlöper och var tredje månad informera 
Ekonomiska och finansiella kommittén, 
sysselsättningskommittén och kommittén 
för socialt skydd eller en eventuell 
underkommitté som dessa kommittéer har 
utsett för det syftet. Framförallt ska 
medlemsstaten förse kommissionen med 
all information den anser sig behöva för att 
kunna övervaka programmet. Artikel 3.3 
ska tillämpas.

Or. fr
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Ändringsförslag 21
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.

7. Det berörda utskottet från 
Europaparlamentet får bjuda in 
representanter från medlemsstaten och 
arbetsmarknadens parter för att delta i 
diskussioner om hur genomförandet av 
anpassningsprogrammet fortlöper och vilka 
konsekvenser det får.

Or. fr

Ändringsförslag 22
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.

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

Or. fr

Ändringsförslag 23
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 
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förpliktelser vad avser unionens tillväxt 
och sysselsättningsstrategi och inte heller 
till att en medlemsstat 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 EUF-fördraget. 

Or. fr

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
Förenlighet 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 i 
händelse av arbetsmarknadskonflikter 
vidta kollektiva åtgärder för att försvara 
sina intressen, inbegripet strejker.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samarbete med ECB ska kommissionen 
regelbundet utföra kontrollbesök i 

3. I samarbete med ECB ska kommissionen 
regelbundet utföra kontrollbesök i 
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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.

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, sysselsättningskommittén och 
kommittén för socialt skydd om 
konstaterade resultat, eller till eventuell 
underkommitté som dessa kommittéer har 
utsett för det syftet, samt framförallt ange 
om korrigerande åtgärder är nödvändiga.

Or. fr


