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PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska 
förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med 
avseende på deras finansiella stabilitet
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0482),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0221/2011),

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Europeiska unionen konfronteras med en ihållande ekonomisk och finansiell kris med 
alarmerande negativa effekter för medlemsstaternas makroekonomiska stabilitet och budgetar. 
Nedskärningarna i de nationella ekonomiska resurser som är tillgängliga för finansiering av 
offentliga investeringar har haft en tydligt hämmande inverkan på genomförandet av 
sammanhållningspolitiken och på vissa länders förmåga att tillgodogöra sig stödet från 
strukturfonderna. 
Föredraganden välkomnar kommissionens förslag (KOM(2011)0482) om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 (allmänna förordningen) och noterar att syftet är att ge de 
medlemsstater som har särskilda svårigheter att hantera offentliga skulder/underskott 
ytterligare ekonomiska resurser och att garantera finansiell stabilitet − i syfte att säkra ett 
fortsatt genomförande av programmen.

De medlemsstater som kan omfattas av denna åtgärd definieras som 1) de euroländer som har 
fått ekonomiskt stöd inom ramen för ett program från den europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM) eller 2) de länder utanför euroområdet som har fått 
ekonomiskt stöd från mekanismen för betalningsbalansstöd.

Ytterligare ekonomiskt stöd kan ges genom sammanhållningspolitiken som en höjning av 
medfinansieringssatsen, vilket möjliggör en ökning av betalningarna till de länder som 
omfattas. Kommissionen föreslår en höjning på tio procentenheter av de 
medfinansieringssatser som gäller för programmens prioriterade områden. 

De länder som i nuläget skulle omfattas av denna förordning är: Ungern, Rumänien, Lettland, 
Portugal, Grekland och Irland, men dessa länders totala tilldelning av medel inom ramen för 
sammanhållningspolitiken under perioden 2007–2013 skulle inte förändras. Det måste 
emellertid påpekas att Grekland har fått ekonomiskt stöd utanför EFSM och att Ungern redan 
har lämnat mekanismen för betalningsbalansstöd.
De föreslagna åtgärderna skulle vara tillfälliga och upphöra då medlemsstaten lämnar 
mekanismen för ekonomiskt stöd och förordningen föreslås tillämpas retroaktivt.
Efter att ha tagit emot förslaget har utskottet för regional utveckling utsett sin ordförande till 
föredragande och gett mandat att snabbt avsluta förhandlingarna, om möjligt genom enighet 
vid första behandlingen, eftersom utskottet anser att för att den föreslagna höjningen ska vara 
fullkomligt effektiv måste de föreslagna åtgärderna godkännas snabbt, så att medlemsstaterna 
omedelbart kan få likviditet. 

Eftersom förslagets brådskar och tidsplanen för utskottets betänkande är snäv krävs en 
noggrann samordning mellan föredraganden och det polska ordförandeskapet som leder 
förhandlingarna i rådet. Det gemensamma målet är att förhandlingarna ska avslutas under 
hösten 2011 så att parlamentet ska kunna fastställa sin ståndpunkt (omröstning i kammaren) i 
början av december 2011. 
Kalendern för utskottssammanträdena innebär att ett förslag till betänkande måste läggas fram 
i början av oktober 2011. Tyvärr är resultatet av debatterna i rådet ännu inte tillgängligt i detta 
skede.

Föredraganden stöder kommissionens avsikt att lämna ytterligare stöd till medlemsstater som 
drabbats särskilt hårt av finanskrisen. För att garantera lika behandling av de medlemsstater 
som omfattas, eller har omfattats av något av behörighetskriterierna ovan, anser 
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föredraganden att det är nödvändigt att tillämpa förslaget retroaktivt.
Även om föredraganden ställer sig bakom den övergripande andan i kommissionens förslag 
anser hon att några förändringar krävs för att förbättra förslagets genomförbarhet. 
Betänkandets snäva tidsplan i utskottet och behovet av ytterligare uppgifter för att formulera 
de exakta ändringsförslagen har emellertid lett till beslutet att lägga fram ett förslag till 
betänkande utan några konkreta ändringsförslag, och att i stället lägga fram dessa i ett senare 
skede under den period som är öppen för ändringar av texten, för att därmed göra det möjligt 
att överväga innehållet ytterligare. 

Föredraganden anser att förfarandet att bevilja vissa medlemsstater dessa åtgärder i form av 
höjd finansiering måste vara tydligt och att användningen av de ökade interimsbetalningarna 
måste rapporteras på lämpligt sätt. Varken förfarandet för att begära sådana åtgärder, eller 
rapporteringen, bör emellertid leda till en ökad administrativ börda, och bör möjliggöra en 
snabb anpassning av politiken till behoven i de länder som drabbats hårdast av krisen. 
Rapporteringen skulle till exempel kunna utgöra en del av den befintliga 
strategirapporteringen.
Utöver att införa ovannämnda anpassningar till kommissionens förslag kan ytterligare 
ändringsförslag komma att läggas fram i syfte att klargöra förslagets tillfälliga natur (det vill 
säga att det inte berör förhandlingarna om det framtida lagstiftningspaketet), och dess 
budgetmässiga följder.


