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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 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 
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.

(3) De strategiske retningslinjer for 
reform- og investeringsprioriteterne som 
led i henstillingen til euroområdet 
sammen med de nationale 
reformprogrammer inden for rammerne 
af det europæiske semester danner 
rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale 
reformprioriteter. 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.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

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 

(9) Med henblik på en graduering af de 
nationale medfinansieringssatser, jf. 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reform- og 
investeringsstøtteprogrammet], 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 og under 
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økonomisk tilbageslag. behørig hensyntagen til Parlamentets 
beslutninger, hvilke medlemsstater der 
oplever et alvorligt økonomisk tilbageslag.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 om at give møde i udvalgene 
med henblik på at drøfte de 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 4

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 
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reformstøtteprogrammet].
2. Den i stk. 1 omhandlede 
henstilling skal hænge sammen med de 
strategiske retningslinjer, der er 
omhandlet i artikel 4, og med de 
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.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 henstilling fra 
Kommissionen og under behørig 
hensyntagen til Parlamentets 
beslutninger, om en medlemsstat oplever 
et alvorligt økonomisk tilbageslag.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 

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 
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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.

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 de foranstaltninger, der træffes i 
henhold til denne forordning.

Or. en


