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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 
beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik är en fråga av 
gemensamt intresse. De medlemsstater som 
har euron som valuta har ett särskilt 
intresse av och ansvar för att föra en 
ekonomisk politik som främjar den 
ekonomiska och monetära unionens 
funktion och att undvika politiska åtgärder 
som äventyrar den mot bakgrund av de 
allmänna riktlinjer som utarbetats av rådet.

(1) Samordningen av medlemsstaternas 
ekonomiska politik är en fråga av 
gemensamt intresse. De medlemsstater som 
har euron som valuta har ett särskilt 
intresse av och ansvar för att föra en 
ekonomisk politik som främjar den 
ekonomiska och monetära unionens 
funktion och att undvika politiska åtgärder 
som äventyrar den mot bakgrund av de 
allmänna riktlinjer som utarbetats av 
unionens institutioner.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att säkerställa den ekonomiska 
och monetära unionens funktion bör de 
medlemsstater som har euron som valuta 
vidta åtgärder för att öka motståndskraften 
i sina respektive ekonomier genom riktade 
strukturella reformer och investeringar. 
Eurotoppmötet i december 2018 gav 
Eurogruppen i uppdrag att arbeta med 
utformning av, former för genomförande 
av och tidsplan för ett budgetinstrument för 
konkurrenskraft och konvergens för 
euroområdet. För att säkerställa att 
medlemsstaterna genomför strukturella 
reformer och investeringar på ett 
konsekvent, sammanhängande och väl 

(2) För att säkerställa den ekonomiska 
och monetära unionens funktion bör de 
medlemsstater som har euron som valuta 
vidta åtgärder för att öka motståndskraften 
i sina respektive ekonomier genom riktade 
strukturella reformer och investeringar. 
Eurotoppmötet i december 2018 gav 
Eurogruppen i uppdrag att arbeta med 
utformning av, former för genomförande 
av och tidsplan för ett budgetinstrument för 
konkurrenskraft och konvergens för 
euroområdet. För att säkerställa att 
medlemsstaterna reformerar och 
investerar i sina ekonomier på ett 
konsekvent, sammanhängande och väl 
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samordnat sätt är det nödvändigt att inrätta 
en styrningsram för att ge rådet möjlighet 
att utfärda strategiska riktlinjer för reform- 
och investeringsprioriteringar som ska 
genomföras inom euroområdet av 
medlemsstaterna. En sådan ram skulle öka 
konvergensen och konkurrenskraften i 
euroområdet. Rådet bör också ge 
landsspecifik vägledning om individuella 
reform- och investeringsmål för de 
medlemsstater som har euron som valuta, 
som kan få stöd genom 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft. Eftersom en sådan ram 
bara gäller de medlemsstater som har euron 
som valuta bör endast de rådsmedlemmar 
som företräder dessa medlemsstater delta i 
omröstningar enligt denna förordning.

samordnat sätt är det nödvändigt att inrätta 
en styrningsram för att ge 
Europaparlamentet och rådet möjlighet att 
utfärda strategiska riktlinjer för de reform- 
och investeringsprioriteringar som ska 
genomföras inom euroområdet av 
medlemsstaterna i samband med 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft. En sådan ram skulle öka 
konvergensen och konkurrenskraften 
i euroområdet och dess ekonomiers 
motståndskraft och återhämtning. 
Eftersom en sådan ram bara gäller de 
medlemsstater som har euron som valuta 
bör endast de rådsmedlemmar som 
företräder dessa medlemsstater delta i 
omröstningar enligt denna förordning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De medlemsstater som inte har 
euron som valuta och som deltar i 
växelkursmekanismen (ERM II) bör utan 
dröjsmål informera kommissionen om 
huruvida de avser att delta i 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft eller konvergens- och 
reforminstrumentet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå utgör den 
europeiska planeringsterminen för 
samordning av den ekonomiska politiken 
ramen för identifiering av 
medlemsstaternas nationella 

(3) På unionsnivå utgör de strategiska 
riktlinjerna för reform- och 
investeringsprioriteringarna enligt skäl 4, 
tillsammans med rekommendationerna 
för euroområdet och de nationella 
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reformprioriteringar och för övervakning 
av genomförandet av dessa prioriteringar. 
Denna förordning tillgodoser behovet av 
att skapa samstämmighet mellan reform- 
och investeringsprioriteringarna för 
euroområdet som helhet och reform- och 
investeringsmålen för de enskilda 
medlemsstater som har euron som valuta 
samt av att säkerställa att de är förenliga 
med den europeiska planeringsterminen.

reformprogrammen i samband med den 
europeiska planeringsterminen, ramen för 
fastställandet av medlemsstaternas 
nationella reform- och 
investeringsprioriteringar för att öka 
deras motståndskraft och återhämtning 
och för att övervaka genomförandet av 
dessa prioriteringar. Denna förordning 
tillgodoser behovet av att skapa 
samstämmighet mellan reform- och 
investeringsprioriteringarna för 
euroområdet som helhet och reform- och 
investeringsmålen för de enskilda 
medlemsstater som har euron som valuta 
och ERM II-medlemsstater som deltar på 
frivillig basis och att säkerställa att de är 
förenliga med den europeiska 
planeringsterminen, Parisavtalet och den 
sociala pelaren som unionens strategiska 
politik.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den ekonomiska och monetära 
unionens nuvarande arkitektur är till sin 
natur komplex och ofullständig. För att 
förbättra sin effektivitet och demokratiska 
ansvarsskyldighet ska unionen utse en 
vice ordförande för kommissionen till 
Eurogruppens nästa ordförande och 
ordförande för Europeiska 
stabilitetsmekanismens råd, i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 
16 februari 2017 om budgetkapacitet för 
euroområdet (P8_TA (2017) 0050). 
Denna kommissionsledamot skulle 
verkställa ramen för ekonomisk styrning 
och utöva tillsyn över instrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft. 
Samtidigt måste Europaparlamentet 
garanteras en starkare roll i denna nya 
ram för ekonomisk styrning.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Rådet bör årligen fastställa 
strategiska riktlinjer för euroområdets 
reform- och investeringsprioriteringar, som 
del av rekommendationen om den 
ekonomiska politiken i euroområdet. De 
strategiska riktlinjerna bör antas av rådet 
med kvalificerad majoritet på grundval av 
en rekommendation från kommissionen 
och efter att Eurogruppen har diskuterat 
de reform- och investeringsprioriteringar 
som den anser vara relevanta och 
lämpliga att integrera i riktlinjerna. Det 
årliga eurotoppmötet kommer att spela sin 
roll.

(4) Europaparlamentet och rådet bör 
gemensamt årligen fastställa strategiska 
riktlinjer för euroområdets reform- och 
investeringsprioriteringar, som är relevanta 
för budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft. Europaparlamentet och 
rådet bör fastställa formerna för sitt 
samarbete när det gäller att gemensamt 
fastställa de strategiska riktlinjerna. 
Ramen för styrning bör också säkerställa 
att instrumentet är förenligt med annan 
unionspolitik.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa att de strategiska 
riktlinjerna återspeglar den växande 
erfarenheten av genomförandet av 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft bör kommissionen, 
tillsammans med sin rekommendation om 
de strategiska riktlinjerna, och som del av 
sin rekommendation om den ekonomiska 
politiken för euroområdet, informera rådet 
om hur de strategiska riktlinjerna har följts 
under tidigare år.

(5) För att säkerställa att de strategiska 
riktlinjerna återspeglar den växande 
erfarenheten av genomförandet av 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft bör kommissionen, 
tillsammans med sitt förslag om de 
strategiska riktlinjerna, och som del av sin 
rekommendation om den ekonomiska 
politiken för euroområdet, informera 
Europaparlamentet och rådet om hur de 
strategiska riktlinjerna har följts under 
tidigare år.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De medlemsstater som har euron 
som valuta kan besluta att lägga fram 
förslag på reform- och investeringspaket 
inom ramen för budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft. I detta 
syfte kommer rådet att anta en 
rekommendation med landsspecifik 
vägledning om målen för de reformer och 
investeringar som kan få stöd inom ramen 
för budgetinstrumentet för konvergens 
och konkurrenskraft i medlemsstater som 
har euron som valuta. Denna 
rekommendation från rådet bör vara 
förenlig med de strategiska riktlinjer som 
antas enligt denna förordning och med de 
landsspecifika rekommendationer som 
antas samtidigt inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen för 
samordning av den ekonomiska politiken 
efter diskussioner, i tillämpliga fall, 
i relevanta fördragsbaserade kommittéer. 
Rådets rekommendation bör också ta 
vederbörlig hänsyn till eventuella 
makroekonomiska anpassningsprogram 
som har godkänts i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 472/20139.

(6) De medlemsstater som har euron 
som valuta kan besluta att lägga fram 
förslag på reform- och investeringspaket 
inom ramen för budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft. 

_________________
9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 472/2013 av den 21 maj 2013 om 
förstärkning av den ekonomiska 
övervakningen och övervakningen av de 
offentliga finanserna i medlemsstater 
i euroområdet som har, eller hotas av, 
allvarliga problem i fråga om sin 
finansiella stabilitet (EUT L 140, 
27.5.2013, s. 1).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Rådets rekommendation med 
landsspecifik vägledning om reform- och 
investeringsmålen i medlemsstater som 
har euron som valuta, antagen med 
kvalificerad majoritet, bör grundas på 
en rekommendation från kommissionen. 
Denna process bör inte påverka den 
frivilliga karaktären när det gäller 
deltagande i budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft för 
medlemsstater som har euron som valuta 
och inte heller påverka kommissionens 
befogenheter när det gäller instrumentets 
genomförande.

utgår

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt den styrningsram som anges 
i denna förordning bör rådet fastställa de 
strategiska riktlinjerna för euroområdet 
som helhet och ge landsspecifik 
vägledning om målen för reform- och 
investeringspaketen för de enskilda 
medlemsstater som har euron som valuta. 
Kommissionen genomför unionens budget 
enligt artikel 317 i EUF-fördraget, vilket 
inbegriper förvaltning av utgiftsprogram. 
Kommissionens ansvar när det gäller 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft [inom ramen för 
reformstödsprogrammet] enligt förordning 
(EU) XXXX/XX bör inte påverkas.

(8) Enligt den styrningsram som anges 
i denna förordning bör Europaparlamentet 
och rådet gemensamt fastställa strategiska 
riktlinjer för euroområdets reform- och 
investeringsprioriteringar, som är 
relevanta för budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft. 
Kommissionen genomför unionens budget 
enligt artikel 317 i EUF-fördraget, vilket 
inbegriper förvaltning av utgiftsprogram, 
i enlighet med principerna om sund 
ekonomisk förvaltning, budgetkontroll 
och parlamentarisk ansvarsskyldighet. 
Kommissionens ansvar när det gäller 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft [inom ramen för reform- 
och investeringsstödsprogrammet] enligt 
förordning (EU) XXXX/XX bör inte 
påverkas.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) På grundval av en bedömning av 
kommissionen bör rådet fastställa om det 
råder en allvarlig konjunkturnedgång 
i någon medlemsstat med syftet att anpassa 
de nationella samfinansieringssatser som 
föreskrivs i förordning (EU) nr XXXX/XX 
[förordningen om 
reformstödsprogrammet], utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 2.2 
i rådets förordning (EG) nr 1467/97 i dess 
ändrade lydelse.

(9) På grundval en bedömning av 
kommissionen, och med vederbörlig 
hänsyn till Europaparlamentets relevanta 
resolutioner, bör rådet fastställa, i syfte att 
anpassa de nationella 
samfinansieringssatser som föreskrivs 
i förordning (EU) nr XXXX/XX 
[förordningen om reform- och 
investeringsstödsprogrammet], om det i en 
medlemsstat råder en allvarlig 
konjunkturnedgång.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, särskilt mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarighet i den ekonomiska 
dialogen, kan ansvarigt utskott 
i Europaparlamentet uppmana rådets 
ordförande, kommissionen och, 
i förekommande fall, Eurogruppens 
ordförande att i utskottet diskutera de 
åtgärder som vidtagits enligt denna 
förordning.

(10) I syfte att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
transparens och ansvarighet, får ansvariga 
utskott i Europaparlamentet uppmana 
rådets ordförande, kommissionen och, 
i förekommande fall, Eurogruppens 
ordförande, och när denna funktion väl 
har inrättats, vice kommissionsordförande 
för ekonomi och finans, såsom 
kommissionens representant och 
Eurogruppens ordförande, att i utskotten 
diskutera alla de åtgärder som ska vidtas 
enligt denna förordning. I detta syfte och 
innan kommissionen presenterar sina 
rekommendationer för euroområdet får 
ansvarigt utskott i Europaparlamentet 
uppmana rådets ordförande, kommissionen 
och, i förekommande fall, Eurogruppens 
ordförande, och när den funktionen har 
inrättats, vice kommissionsordförande för 
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ekonomi och finans, såsom 
kommissionens representant och 
Eurogruppens ordförande, att framträda 
i utskotten för en diskussion om de 
strategiska prioriteringarna för den 
ekonomiska politiken i euroområdet som 
bidrar till konvergens och 
konkurrenskraft i euroområdets 
ekonomier.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser för den styrningsram som 
avser budgetinstrumentet för konvergens 
och konkurrenskraft för euroområdet inom 
ramen för reformstödsprogrammet enligt 
förordning (EU) XXX/XX10.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser för den styrningsram som 
avser budgetinstrumentet för konvergens 
och konkurrenskraft för euroområdet inom 
ramen för reform- och 
investeringsstödsprogrammet enligt 
förordning (EU) XXX/XX.

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning gäller följande 
definitioner:

I denna förordning gäller följande 
definitioner: rekommendation för 
euroområdet: rådets rekommendation om 
den ekonomiska politiken för 
euroområdet i enlighet med artikel 136 
jämförd med artikel 121.2 i 
EUF-fördraget.

(a) landsspecifika rekommendationer: 
rådets rekommendationer till varje 
medlemsstat i enlighet med artiklarna 
121.2 och 148.4 i EUF-fördraget inom 
ramen för den europeiska 
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planeringsterminen för samordning av 
den ekonomiska politiken.
(b) rekommendation för euroområdet: 
rådets rekommendation om den 
ekonomiska politiken för euroområdet 
i enlighet med artikel 136 jämförd med 
artikel 121.2 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska bidra till 
konvergensen och konkurrenskraften för 
ekonomierna i de medlemsstater som har 
euron som valuta genom fastställande av 
en styrningsram för budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft, som 
anger

Denna förordning ska bidra till den 
uppåtriktade konvergensen och 
konkurrenskraften för ekonomierna i de 
medlemsstater som har euron som valuta 
genom fastställande av en styrningsram för 
budgetinstrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft, som anger de strategiska 
riktlinjerna för euroområdets reform- och 
investeringsprioriteringar som ska 
behandlas genom budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft.

(a) de strategiska riktlinjerna för 
reform- och investeringsprioriteringarna 
i euroområdet som helhet,
(b) landsspecifik vägledning om de 
reform- och investeringsmål som är 
relevanta för budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft 
i överensstämmelse med de landsspecifika 
rekommendationerna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På grundval av en 
rekommendation från kommissionen och 
efter diskussion i Eurogruppen ska rådet 

1. På grundval av ett förslag från 
kommissionen bör Europaparlamentet 
och rådet gemensamt fastställa strategiska 
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som del av rekommendationen för 
euroområdet och varje år fastställa de 
strategiska riktlinjerna för reform- och 
investeringsprioriteringar i euroområdet.

riktlinjer för euroområdets reform- och 
investeringsprioriteringar, som är 
relevanta för budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Parallellt med den 
rekommendation som avses i punkt 1 ska 
kommissionen informera rådet om hur 
medlemsstaterna har följt de strategiska 
riktlinjerna för tidigare år.

2. Parallellt med det förslag som 
avses i punkt 1 ska kommissionen 
informera Europaparlamentet och rådet 
om hur medlemsstaterna har följt de 
strategiska riktlinjerna för tidigare år.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Landsspecifik vägledning

1. Rådet ska, på grundval av en 
rekommendation från kommissionen, 
anta en rekommendation riktad till alla 
medlemsstater som har euron som valuta 
som på årlig basis ger landsspecifik 
vägledning om reform- och 
investeringsmålen i samband med reform- 
och investeringspaketen, som 
medlemsstaterna därefter får lägga fram 
enligt förordning (EU) XXXX/XX 
[förordningen om 
reformstödsprogrammet].
2. Den rekommendation som avses 
i punkt 1 ska vara förenlig med de 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 4 
och med de landsspecifika 
rekommendationerna för den berörda 
medlemsstaten. I den rekommendation 
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som avses i punkt 1 ska rådet ta 
vederbörlig hänsyn till eventuella 
makroekonomiska anpassningsprogram 
som är godkända i enlighet med 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr 472/2013.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där så är relevant, baserat på en 
bedömning av kommissionen, ska det i den 
rekommendation som avses i artikel 5.1 
fastställas om det råder en allvarlig 
konjunkturnedgång i en medlemsstat med 
syftet att anpassa de nationella 
samfinansieringssatser som föreskrivs i 
förordning (EU) XXXX/XX [förordningen 
om reformstödsprogrammet].

Rådet ska fastställa, baserat på en 
bedömning av kommissionen och med 
vederbörlig hänsyn till 
Europaparlamentets resolutioner, om det 
råder en allvarlig konjunkturnedgång i en 
medlemsstat med syftet att anpassa de 
nationella samfinansieringssatser som 
föreskrivs i förordning (EU) XXXX/XX 
[förordningen om reform- och 
investeringsstödsprogrammet].

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarighet, får ansvarigt utskott 
i Europaparlamentet uppmana rådets 
ordförande, kommissionen och, 
i förekommande fall, Eurogruppens 
ordförande att i utskottet diskutera de 
åtgärder som vidtagits enligt denna 
förordning.

I syfte att förbättra dialogen mellan 
unionens institutioner, särskilt 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, och för att säkerställa ökad 
insyn och ansvarighet, får ansvariga 
utskott i Europaparlamentet uppmana 
rådets ordförande, kommissionen och, 
i förekommande fall, Eurogruppens 
ordförande att i utskotten diskutera alla de 
åtgärder som ska vidtas enligt denna 
förordning.

I detta syfte och innan kommissionen 
presenterar sina rekommendationer för 
euroområdet får ansvarigt utskott 
i Europaparlamentet uppmana rådets 
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ordförande, kommissionen och, 
i förekommande fall, Eurogruppens 
ordförande att framträda i utskotten för 
en diskussion om de strategiska 
prioriteringarna för den ekonomiska 
politiken i euroområdet som bidrar till 
konvergens och konkurrenskraft 
i euroområdets ekonomier.
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