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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Samordningen af medlemsstaternes 
økonomiske politikker er et spørgsmål af 
fælles interesse. Euromedlemsstaterne har 
en særlig interesse i og et ansvar for at føre 
økonomiske politikker, der fremmer Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde, og for at undgå politikker, der 
bringer den i fare, inden for rammerne af 
de overordnede retningslinjer, som Rådet 
udarbejder.

(1) Samordningen af medlemsstaternes 
økonomiske politikker er et spørgsmål af 
fælles interesse. Euromedlemsstaterne har 
en særlig interesse i og et ansvar for at føre 
økonomiske politikker, der fremmer Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde, og for at undgå politikker, der 
bringer den i fare, inden for rammerne af 
de overordnede retningslinjer, som EU-
institutionerne udarbejder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde bør euromedlemsstaterne træffe 
foranstaltninger til at gøre deres økonomier 
mere modstandsdygtige gennem målrettede 
strukturreformer og investeringer. På 
eurotopmødet i december 2018 fik 
Eurogruppen mandat til at arbejde videre 
med udformningen, vilkårene for 
gennemførelsen og timingen af et 
budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet. For at 
sikre, at medlemsstaterne gennemfører 
strukturreformer og investeringer på en 
konsekvent, sammenhængende og 
velkoordineret måde, er det nødvendigt at 

(2) For at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde bør euromedlemsstaterne træffe 
foranstaltninger til at gøre deres økonomier 
mere modstandsdygtige gennem målrettede 
reformer og investeringer. På 
eurotopmødet i december 2018 fik 
Eurogruppen mandat til at arbejde videre 
med udformningen, vilkårene for 
gennemførelsen og timingen af et 
budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet. For at 
sikre, at medlemsstaterne gennemfører 
reformer og investerer i deres økonomier 
på en konsekvent, sammenhængende og 
velkoordineret måde, er det nødvendigt at 
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etablere en forvaltningsramme, således at 
Rådet kan udstikke strategiske 
retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsprioriteter, som 
medlemsstaterne skal gennemføre i 
euroområdet. En sådan ramme vil øge 
konvergensen og konkurrenceevnen i 
euroområdet. Rådet bør også udarbejde 
landespecifikke retningslinjer vedrørende 
individuelle reform- og investeringsmål 
for euromedlemsstaterne, som kan støttes 
under budgetinstrumentet for konvergens 
og konkurrenceevne. Da en sådan ramme 
er møntet på euromedlemsstater, bør kun 
medlemmer af Rådet, der repræsenterer 
disse medlemsstater, deltage i afstemninger 
i henhold til denne forordning.

etablere en forvaltningsramme, således at 
Europa-Parlamentet og Rådet kan 
udstikke strategiske retningslinjer 
vedrørende reform- og 
investeringsprioriteter, som 
medlemsstaterne skal gennemføre i 
euroområdet inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. En sådan ramme vil øge 
konvergensen og konkurrenceevnen i 
euroområdet og modstandsdygtigheden og 
genopretningen af dets økonomier. Da en 
sådan ramme er møntet på 
euromedlemsstater, bør kun medlemmer af 
Rådet, der repræsenterer disse 
medlemsstater, deltage i afstemninger i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Medlemsstater, der ikke har 
euroen som valuta, og som deltager i 
valutakursmekanismen (ERM II), bør 
straks underrette Kommissionen om, 
hvorvidt de agter at deltage i 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne eller i konvergens- og 
reforminstrumentet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-plan udgør det europæiske 
semester for samordning af de 
økonomiske politikker rammen for 
fastlæggelsen af medlemsstaternes 
nationale reformprioriteter og for 
overvågningen af gennemførelsen af disse 

(3) På EU-plan udgør de strategiske 
retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne, der er 
omhandlet i betragtning 4, sammen med 
henstillingerne til euroområdet og de 
nationale reformprogrammer inden for 
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prioriteter. Ved denne forordning tages der 
hånd om behovet for at skabe 
sammenhæng mellem reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet 
som helhed og reform- og 
investeringsmålene for de enkelte 
euromedlemsstater og for at sikre 
sammenhængen med det europæiske 
semester.

rammerne af det europæiske semester 
rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale reform- og 
investeringsprioriteter med henblik på at 
styrke deres modstandsdygtighed og 
genopretning og for overvågningen af 
gennemførelsen af disse prioriteter. Ved 
denne forordning tages der hånd om 
behovet for at skabe sammenhæng mellem 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet som helhed og reform- og 
investeringsmålene for de enkelte 
euromedlemsstater og medlemsstater i 
ERM II, som deltager på frivillig basis, og 
det europæiske semester, Parisaftalen 
såvel som den sociale søjle og Unionens 
strategiske politikker.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den Økonomiske og Monetære 
Unions nuværende struktur er i sig selv 
kompleks og ufuldstændig. For at 
forbedre effektiviteten og den 
demokratiske ansvarlighed udpeger 
Unionen en næstformand for 
Kommissionen som den næste formand 
for Eurogruppen og formand for 
styrelsesrådet for den europæiske 
stabilitetsmekanisme i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets beslutning af 
16. februar 2017 om budgetmæssig 
kapacitet for euroområdet (P8_TA 
(2017)0050). Denne kommissær vil 
håndhæve rammerne for økonomisk 
styring og føre tilsyn med 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. Samtidig skal Europa-
Parlamentet sikres en styrket rolle i denne 
nye ramme for økonomisk styring.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Rådet bør en gang om året 
fastlægge strategiske retningslinjer 
vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet 
som en del af henstillingen om den 
økonomiske politik i euroområdet. Rådet 
bør vedtage de strategiske retningslinjer 
med kvalificeret flertal på grundlag af en 
henstilling fra Kommissionen, og efter at 
Eurogruppen har drøftet de reform- og 
investeringsprioriteter, som den anser for 
relevante og hensigtsmæssige med 
henblik på medtagelse. Det årlige 
eurotopmøde vil opfylde sin rolle.

(4) Rådet og Europa-Parlamentet bør 
en gang om året i fællesskab fastlægge 
strategiske retningslinjer vedrørende 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet, som er relevante for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. Europa-Parlamentet og 
Rådet bør fastlægge de nærmere regler 
for deres samarbejde ved i fællesskab at 
fastlægge de strategiske retningslinjer. 
Forvaltningsrammen skal sikre, at 
programmet er i overensstemmelse med 
Unionens øvrige politikker.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre, at strategiske 
retningslinjer afspejler udviklingen i 
erfaringerne med gennemførelsen af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, bør Kommissionen 
sideløbende med henstillingen om de 
strategiske retningslinjer, og som led i sin 
henstilling om den økonomiske politik i 
euroområdet, underrette Rådet om, 
hvordan de strategiske retningslinjer er 
blevet fulgt i de foregående år.

(5) For at sikre, at strategiske 
retningslinjer afspejler udviklingen i 
erfaringerne med gennemførelsen af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, bør Kommissionen 
sideløbende med sit forlag om de 
strategiske retningslinjer, som bør være i 
overensstemmelse med dens henstilling 
om den økonomiske politik i euroområdet, 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvordan de strategiske retningslinjer er 
blevet fulgt i de foregående år.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Euromedlemsstaterne kan beslutte 
at forelægge forslag til reform- og 
investeringspakker under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. Med henblik herpå vil 
Rådet vedtage en henstilling med 
landespecifikke retningslinjer vedrørende 
de reform- og investeringsmål, der kan 
støttes under budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne i 
euromedlemsstaterne. Rådets henstilling 
bør hænge sammen med de strategiske 
retningslinjer, som vedtages i henhold til 
denne forordning, og med de 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
sideløbende inden for rammerne af det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker, om nødvendigt 
efter drøftelser i de relevante 
traktatfæstede udvalg. Rådets henstilling 
skal også tage behørigt hensyn til et 
eventuelt makroøkonomisk 
tilpasningsprogram, der er godkendt i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 472/20139.

(6) Euromedlemsstaterne kan beslutte 
at forelægge forslag til reform- og 
investeringspakker under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. 

_________________
9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 
2013 om skærpelse af den økonomiske og 
budgetmæssige overvågning af 
medlemsstater i euroområdet, der har 
eller er truet af alvorlige vanskeligheder 
med hensyn til deres finansielle stabilitet 
(EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Rådets henstilling med 
landespecifikke retningslinjer vedrørende 

udgår
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reform- og investeringsmål i 
euromedlemsstaterne vedtages med 
kvalificeret flertal og bør baseres på en 
henstilling fra Kommissionen. Denne 
proces bør ikke berøre den frivillige 
karakter af euromedlemsstaternes 
deltagelse i budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne og bør 
heller ikke berøre Kommissionens 
beføjelser med hensyn til dets 
gennemførelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Inden for den styringsramme, der er 
fastsat i denne forordning, bør Rådet 
fastlægge de strategiske retningslinjer for 
euroområdet som helhed og give 
landespecifikke retningslinjer vedrørende 
målene for reformer og 
investeringspakker i de enkelte 
euromedlemsstater. Kommissionen 
gennemfører Unionens budget i henhold til 
artikel 317 i TEUF, hvilket omfatter 
forvaltningen af udgiftsprogrammer. 
Kommissionens ansvar med hensyn til 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne [i 
reformstøtteprogrammet], jf. forordning 
(EU) XXXX/XX, bør ikke berøres.

(8) Inden for den styringsramme, der er 
fastsat i denne forordning, bør Rådet og 
Europa-Parlamentet en gang om året i 
fællesskab fastlægge strategiske 
retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet, 
som er relevante for budgetinstrumentet 
for konvergens og konkurrenceevne. 
Kommissionen gennemfører Unionens 
budget i henhold til artikel 317 i TEUF, 
hvilket omfatter forvaltningen af 
udgiftsprogrammer i overensstemmelse 
med principperne om forsvarlig 
økonomisk forvaltning, budgetkontrol og 
parlamentarisk ansvarlighed. 
Kommissionens ansvar med hensyn til 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne [i reform- og 
investeringsstøtteprogrammet], jf. 
forordning (EU) XXXX/XX, bør ikke 
berøres.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9



AD\1204107DA.docx 9/16 PE648.462v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på en graduering af 
de nationale medfinansieringssatser, jf. 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reformstøtteprogrammet], og uden at 
dette berører anvendelsen af artikel 2, stk. 
2, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 
som ændret, fastslår Rådet på grundlag af 
en vurdering fra Kommissionen, hvilke 
medlemsstater der oplever et alvorligt 
økonomisk tilbageslag.

(9) Med henblik på at graduere de 
nationale medfinansieringssatser, der er 
fastsat i forordning (EU) XXXX/XX 
[forordningen om reform- og 
investeringsstøtteprogrammet], fastslår 
Rådet på grundlag af en vurdering fra 
Kommissionen og under behørig 
hensyntagen til Parlamentets 
beslutninger, om en medlemsstat oplever 
et alvorligt økonomisk tilbageslag.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at fremme dialogen mellem 
EU-institutionerne, især Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og 
for at sikre større gennemsigtighed og 
ansvarlighed i forbindelse med nævnte 
økonomiske dialog kan Europa-
Parlamentets kompetente udvalg anmode 
formanden for Rådet, for Kommissionen 
og, hvor det er hensigtsmæssigt, for 
Eurogruppen om at give møde i udvalget 
med henblik på at drøfte de 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning.

(10) For at fremme dialogen mellem 
EU-institutionerne, især Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og 
for at sikre større gennemsigtighed og 
ansvarlighed i forbindelse med nævnte 
økonomiske dialog kan Europa-
Parlamentets kompetente udvalg anmode 
formanden for Rådet, for Kommissionen 
og, hvor det er hensigtsmæssigt for 
Eurogruppen, og når hvervet er oprettet, 
næstformanden for Kommissionen med 
ansvar for økonomi og finans som 
Kommissionens repræsentant og 
formanden for Eurogruppen om at give 
møde i udvalgene med henblik på at drøfte 
alle de foranstaltninger, der skal træffes i 
henhold til denne forordning. I denne 
forbindelse og inden Kommissionen 
forelægger sine henstillinger for 
euroområdet, kan Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg indbyde formanden 
for Rådet, for Kommissionen og, hvor det 
er relevant, formanden for Eurogruppen 
og, når hvervet er oprettet, 
næstformanden for Kommissionen med 
ansvar for økonomi og finans, som 
Kommissionens repræsentant og som 
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formand for Eurogruppen, til at give 
møde i udvalgene til drøftelse af de 
strategiske prioriteter for de økonomiske 
politikker i euroområdet, der bidrager til 
konvergens og konkurrenceevne i 
euroområdets økonomier.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes 
der bestemmelser for den 
forvaltningsramme, der er relevant for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet i 
reformstøtteprogrammet, jf. forordning 
(EU) XXX/XX10.

1. Ved denne forordning fastsættes 
der bestemmelser for den 
forvaltningsramme, der er relevant for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet i 
reform- og investeringsstøtteprogrammet, 
jf. forordning (EU) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 EUT C af , s. . 10 EUT C af , s. .

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved: I denne forordning forstås ved: "henstilling 
til euroområdet": Rådets henstilling om 
den økonomiske politik i euroområdet i 
overensstemmelse med artikel 136 
sammenholdt med artikel 121, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

(a) "landespecifikke henstillinger": 
Rådets henstillinger rettet til de enkelte 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 121, stk. 2, og artikel 148, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde i forbindelse med det 
europæiske semester for samordning af de 
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økonomiske politikker
(b) "henstilling til euroområdet": 
Rådets henstilling om den økonomiske 
politik i euroområdet i overensstemmelse 
med artikel 136 sammenholdt med artikel 
121, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning skal bidrage til 
konvergens og konkurrenceevne i 
euromedlemsstaternes økonomier ved at 
fastlægge en forvaltningsramme, der er 
relevant for budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne, og som 
består af:

Denne forordning skal bidrage til 
opadgående konvergens og 
konkurrenceevne i euromedlemsstaternes 
økonomier ved at fastlægge en 
forvaltningsramme, der er relevant for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, og som består af de 
strategiske retningslinjer vedrørende 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet.

(a) strategiske retningslinjer 
vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet 
som helhed
(b) landespecifikke retningslinjer, som 
vedrører målene for de reformer og 
investeringer, der er relevante for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, og som hænger 
sammen med de landespecifikke 
henstillinger.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter drøftelse i 

1. På grundlag af et forslag fra 
Kommissionen fastlægger Europa-
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Eurogruppen fastlægger Rådet som en del 
af henstillingen til euroområdet en gang 
om året de strategiske retningslinjer 
vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet.

Parlamentet og Rådet i fællesskab de 
strategiske retningslinjer vedrørende 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet, som er relevante for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sideløbende med den i stk. 1 
omhandlede henstilling underretter 
Kommissionen Rådet om, hvordan 
medlemsstaterne har fulgt de strategiske 
retningslinjer for de foregående år.

2. Sideløbende med det i stk. 1 
omhandlede forslag underretter 
Kommissionen samtidigt Europa-
Parlamentet og Rådet om, hvordan 
medlemsstaterne har fulgt de strategiske 
retningslinjer for de foregående år.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Landespecifikke retningslinjer

1. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen vedtager Rådet en gang 
om året en henstilling rettet til alle 
euromedlemsstater med landespecifikke 
retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsmål med henblik på de 
reform- og investeringspakker, som 
medlemsstaterne efterfølgende kan 
forelægge i henhold til forordning (EU) 
XXXX/XX [forordningen om 
reformstøtteprogrammet].
2. Den i stk. 1 omhandlede 
henstilling skal hænge sammen med de 
strategiske retningslinjer, der er 
omhandlet i artikel 4, og med de 
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landespecifikke henstillinger for den 
pågældende medlemsstat. I den i stk. 1 
omhandlede henstilling tager Rådet 
behørigt hensyn til et eventuelt 
makroøkonomisk tilpasningsprogram, der 
er godkendt i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
472/2013.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at graduere de nationale 
medfinansieringssatser, der er fastsat i 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reformstøtteprogrammet], skal det, 
hvis Kommissionen vurderer, at det er 
relevant, i den henstilling, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, fastslås, om 
en medlemsstat oplever et alvorligt 
økonomisk tilbageslag.

Med henblik på at graduere de nationale 
medfinansieringssatser, der er fastsat i 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reform- og 
investeringsstøtteprogrammet], fastslår 
Rådet på grundlag af en vurdering fra 
Kommissionen og under behørig 
hensyntagen til Europa-Parlamentets 
beslutninger, om en medlemsstat oplever 
et alvorligt økonomisk tilbageslag.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme dialogen mellem EU-
institutionerne, især Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at sikre 
større gennemsigtighed og ansvarlighed 
kan Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg anmode formanden for Rådet, for 
Kommissionen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, for Eurogruppen om at 
give møde i udvalget med henblik på at 
drøfte de foranstaltninger, der træffes i 
henhold til denne forordning.

For at fremme dialogen mellem EU-
institutionerne, især Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at sikre 
større gennemsigtighed og ansvarlighed 
kan Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg anmode formanden for Rådet, for 
Kommissionen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, for Eurogruppen om at 
give møde i udvalgene med henblik på at 
drøfte alle de foranstaltninger, der skal 
træffes i henhold til denne forordning.

I denne forbindelse og inden 
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Kommissionen forelægger sine 
henstillinger for euroområdet, kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
indbyde formanden for Rådet, for 
Kommissionen og, hvor det er relevant, 
formanden for Eurogruppen, til at give 
møde i udvalgene til drøftelse af de 
strategiske prioriteter for de økonomiske 
politikker i euroområdet, der bidrager til 
konvergensen og konkurrenceevnen i 
euroområdets økonomier.
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