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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det 
europæiske reformstøtteprogram
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0391),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og artikel 197, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget (C8-2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. 
oktober 20181,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 6. december 20182,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget 
(A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1  EUT C 62, 15.2.2019, s. 121.
2  EUT C 86, 7.3.2019, s. 335.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af det europæiske 
reformstøtteprogram

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om 
oprettelse af det europæiske reform- og 
investeringsstøtteprogram 
(Denne ændring vedrører hele teksten. Der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som led i det europæiske semester 
har Europa-Parlamentet defineret socialt 
ansvarlige reformer som reformer, der 
bygger på solidaritet, integration, social 
retfærdighed og en retfærdig fordeling af 
velstanden, for at sikre ligestilling og 
adgang til muligheder og social 
beskyttelse, beskytte sårbare grupper og 
forbedre levestandarden for alle borgere, 
hvilket er centrale principper i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den økonomiske og finansielle 
krise har vist, at udvikling af sunde og 
robuste økonomier og finansielle systemer, 
der bygger på stærke økonomisk og sociale 
strukturer hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
Gennemførelsen af strukturreformer er 
blandt Unionens politiske prioriteter, fordi 
sådanne reformer sigter på at genskabe et 
bæredygtigt opsving, frigøre 
vækstpotentialet, forbedre tilpasningsevnen 
og understøtte konvergensprocessen. 
Gennemførelse af strukturreformer kan 
også bidrage til at styrke den økonomiske 
og sociale samhørighed, fremme 
produktivitet og investeringer og skabe 
gode betingelser for holdbar vækst og 
beskæftigelse i Unionen.

(4) Den økonomiske og finansielle 
krise i 2008 har vist, at udvikling af sunde 
og robuste økonomier og finansielle 
systemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer, hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. Derudover har 
Covid-19-udbruddet i 2020 med al 
tydelighed vist, at der er behov for en 
hurtig og sammenhængende indsats ved 
store eksterne chok som f.eks. pandemier, 
der kræver beredskab inden for 
sundhedssystemer, vigtige offentlige 
tjenester og centrale sektorer, og at der 
findes robuste økonomier, en veludviklet 
forsknings- og innovationssektor, 
effektive arbejdsmarkeder og passende 
socialsikringsforanstaltninger. 
Gennemførelsen af strukturreformer er 
blandt Unionens politiske prioriteter, fordi 
sådanne reformer sigter på at genskabe et 
bæredygtigt opsving, frigøre 
vækstpotentialet, tilpasse sig den 
teknologiske udvikling, forbedre 
tilpasningsevnen og understøtte processen 
med opadgående økonomisk og social 
konvergens. Gennemførelse af 
strukturreformer bør også bidrage til at 
styrke den økonomiske, territoriale og 
sociale samhørighed, fremme produktivitet 
og investeringer og skabe gode 
økonomiske og sociale betingelser for 
holdbar vækst og anstændig beskæftigelse 
i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Graden af medlemsstaternes 
gennemførelse af strukturreformer er stadig 
utilstrækkelig i EU. Erfaringen med 
gennemførelse af det europæiske semesters 
politikkoordineringsmekanisme viser, at 
gennemførelsen af strukturreformer 
generelt har været langsom og uensartet, og 
at den nationale reformindsats bør styrkes 
og motiveres.

(6) Graden af medlemsstaternes 
gennemførelse af strukturreformer er stadig 
utilstrækkelig i EU. Erfaringen med 
gennemførelse af det europæiske semesters 
politikkoordineringsmekanisme viser, at 
gennemførelsen af strukturreformer 
generelt har været langsom og uensartet, og 
at den nationale reformindsats bør styrkes 
og motiveres med samhørighedspolitisk 
støtte, i betragtning af at adskillige 
medlemsstater, navnlig dem, som ikke har 
euroen som valuta, lider under lav 
potentiel vækst, høje arbejdsløshedstal, 
stigende sociale forskelle og en øget risiko 
for fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der er behov for socialt 
ansvarlige, intelligente, bæredygtige og 
inklusive strukturreformer, der opfylder 
kravene i artikel 9 i TEUF, og navnlig 
efter at Unionen har peget på, at 
gennemførelsen af sådanne 
strukturreformer er blandt dens politiske 
prioriteter med henblik på at sætte 
genopretningen på et bæredygtigt spor, 
forbedre vækstpotentialet for at øge 
tilpasningsevnen, styrke væksten, skabe 
arbejdspladser, fremme investeringer og 
støtte processen med opadgående 
økonomisk og social konvergens.

Or. en

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Andre EU-instrumenter og 
programmer yder også et betydeligt bidrag 
til at forbedre betingelserne for visse 
investeringer i medlemsstaterne, som kan 
tilskynde til eller være et led i sådanne 
reformer. Navnlig knytter de EU-midler, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) YYY/XX 
[forordningen om fælles bestemmelser], 
investeringer til grundforudsætninger 
(tidligere kaldet forhåndsbetingelser), 
opererer med en makroøkonomisk 
styringsmekanisme og kan finansiere 
omkostninger ved strukturreformer i 
forbindelse med investeringer i politiske 
områder af relevans for 
samhørighedspolitikken. I øjeblikket er der 
dog ikke noget instrument, hvorigennem 
der kan ydes direkte finansiel støtte, som 
skaber incitamenter for medlemsstaterne 
til at gennemføre reformer på alle politiske 
områder som reaktion på udfordringer, der 
peges på i det europæiske semester. 
Desuden er der i øjeblikket ikke noget 
instrument, hvorigennem der ydes specifik 
og målrettet finansiel støtte og teknisk 
støtte til medlemsstater, som ikke har 
euroen som valuta, i forbindelse med deres 
bestræbelser på at gennemføre reformer, 
som er relevante for tiltrædelse af 
euroområdet.

(8) Andre EU-instrumenter og 
programmer yder også et betydeligt bidrag 
til at forbedre betingelserne for visse 
investeringer i medlemsstaterne, som kan 
tilskynde til eller være et led i sådanne 
reformer. Navnlig knytter de EU-midler, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) YYY/XX 
[forordningen om fælles bestemmelser], 
investeringer til grundforudsætninger 
(tidligere kaldet forhåndsbetingelser), 
opererer med en makroøkonomisk 
styringsmekanisme og kan finansiere 
omkostninger ved strukturreformer i 
forbindelse med investeringer i politiske 
områder af relevans for 
samhørighedspolitikken. I øjeblikket er der 
dog ikke noget instrument, hvorigennem 
der kan ydes direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne til at gennemføre 
reformer på alle politiske områder som 
reaktion på udfordringer, der peges på i det 
europæiske semester, selv om især 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, kunne drage fordel af specifik og 
målrettet finansiel støtte og teknisk støtte i 
forbindelse med deres bestræbelser på at 
gennemføre reformer, som er relevante for 
tiltrædelse af euroområdet

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I Kommissionens meddelelse af 6. (9) I Kommissionens meddelelse af 6. 
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december 201720, som indgår i en pakke af 
initiativer til uddybning af Den 
Økonomiske og Monetære Union, foreslås 
det at oprette nye budgetinstrumenter i 
form af et instrument til gennemførelse af 
reformer og et konvergensprogram. 
Formålet med sådanne instrumenter var at 
styrke de nationale økonomiers robusthed 
og skabe positive afsmittende virkninger i 
alle medlemsstater ved at skabe 
incitamenter til gennemførelse af 
strukturreformer, som bidrager til disse mål 
og er afgørende for Den Økonomiske og 
Monetære Unions stabilitet.

december 201720, som indgår i en pakke af 
initiativer til uddybning af Den 
Økonomiske og Monetære Union, foreslås 
det at oprette nye budgetinstrumenter i 
form af et instrument til gennemførelse af 
reformer og et konvergensprogram. 
Formålet med sådanne instrumenter vil 
være at støtte konvergens og 
konkurrenceevne inden for euroområdet 
og at støtte konvergens i medlemsstater, 
som ikke har euroen som valuta, med 
euroområdet ved at yde finansiel og 
teknisk støtte til gennemførelsen af 
strukturreformer, som bidrager til disse 
mål.

_________________ _________________
20 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet og Den Europæiske Centralbank nye 
budgetinstrumenter som skal bidrage til at 
sikre et stabilt euroområde inden for EU's 
rammer (COM(2017) 822 final).

20 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet og Den Europæiske Centralbank nye 
budgetinstrumenter som skal bidrage til at 
sikre et stabilt euroområde inden for EU's 
rammer (COM(2017) 822 final).

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Unionens institutioner og organer 
har omfattende erfaringer med at yde 
specifik støtte til centralregeringer, 
regionale, lokale og andre offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne for så vidt 
angår kapacitetsopbygning, genopretning 
efter en krise og gennemførelse af 
samhørighedspolitikken. Denne erfaring 
bør anvendes til at styrke Unionens 
kapacitet til at yde interesserede 
medlemsstater støtte for at hjælpe dem 
med at forbedre deres vækstpotentiale og 
sociale samhørighed. 
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne ved at 
tilbyde direkte finansiel støtte og parallelt 
hermed teknisk støtte. Med henblik herpå 
bør der oprettes et nyt 
reformstøtteprogram ("programmet"), der 
skal skabe effektive incitamenter til at 
sætte skub i gennemførelsen af 
strukturreformer i medlemsstaterne. 
Programmet bør være omfattende og 
desuden nyde godt af de erfaringer, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af de 
øvrige instrumenter og programmer. 
Programmet bør også videreføre 
støtteprogrammets foranstaltninger og 
modus operandi, eftersom de har vist sig 
særdeles nyttige og værdsættes af 
medlemsstaterne, med henblik på at styrke 
de nationale myndigheders administrative 
kapacitet på forskellige politiske områder. 
Programmet bør også omfatte målrettet 
støtte til reformer i medlemsstater, som i 
øjeblikket ikke har euroen som valuta, og 
som påviseligt har truffet foranstaltninger 
til at indføre den fælles valuta inden for 
en given frist.

(10) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne ved at 
tilbyde direkte finansiel støtte og parallelt 
hermed teknisk støtte. Med henblik herpå 
bør der oprettes et nyt reform- og 
investeringsstøtteprogram 
("programmet"), der skal yde effektiv 
finansiel og teknisk støtte til at sætte skub 
i gennemførelsen af strukturreformer i 
medlemsstaterne. Programmet bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Programmet bør også 
videreføre støtteprogrammets 
foranstaltninger og modus operandi, 
eftersom de har vist sig særdeles nyttige og 
værdsættes af medlemsstaterne, med 
henblik på at styrke de nationale 
myndigheders administrative kapacitet på 
forskellige politiske områder og bygge 
videre på principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål 
for bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at kunne yde de forskellige 
typer af støtte, der er behov for, og for at 
tilgodese den enkelte komponents egenart, 
bør der oprettes tre særskilte, men 
komplementære instrumenter inden for 
rammerne af programmet, nemlig et 
instrument til gennemførelse af reformer, 
et instrument for teknisk støtte og en 
særlig konvergensprogrammet med 
henblik på at støtte forberedelse af 
medlemskab af euroområdet.

(11) For at kunne yde de forskellige 
typer af støtte, der er behov for, og for at 
tilgodese den enkelte komponents egenart, 
bør der oprettes tre særskilte, men 
komplementære instrumenter inden for 
rammerne af programmet, nemlig et 
budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet, et 
konvergens- og reforminstrument og et 
instrument for teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse. Med henblik herpå bør det 
give finansielle incitamenter til at tackle 
strukturelle udfordringer og bidrage til at 
styrke medlemsstaternes administrative 
kapacitet for så vidt angår deres 
institutioner og økonomiske og sociale 
sektorer.

(13) Programmets overordnede 
målsætninger er at fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at forbedre deres 
administrative kapacitet til at gennemføre 
EU-retten og politikmålene og at bidrage 
til gennemførelsen af Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelser i 
forbindelse med Parisaftalen, FN's mål 
for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(14) Der bør fastlægges specifikke 
målsætninger for programmets enkelte 
instrumenter. For så vidt angår 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer bør de bestå af opfyldelse af 
konkrete delmål og mål, der fastlægges 
vedrørende den opfyldelse af 
reformtilsagnene, der udløser de 
finansielle incitamenter. For så vidt angår 
instrumentet for teknisk støtte bør de 
bidrage til de nationale myndigheders 
bestræbelser på at udforme og 
gennemføre reformer ved at tage højde 
for god praksis og ligestilledes erfaringer. 
Disse mål bør forfølges af alle 
medlemsstater inden for rammerne af de 
to instrumenter og, inden for rammerne 
af konvergensfaciliteten, af de 
medlemsstater, som ikke har euroen som 
valuta, og som påviseligt har truffet 
foranstaltninger til at indføre den fælles 
valuta inden for en given frist.

(14) Med henblik på at nå de 
overordnede målsætninger bør der være 
specifikke målsætninger for de enkelte 
instrumenter under programmet. 
Budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne bør give finansielle 
incitamenter til at styrke konvergensen og 
konkurrenceevnen i medlemsstater, der 
har euroen som valuta, idet det hjælper 
dem med at nå delmålene og målene for 
reformer og investeringer som fastsat i 
reform- og investeringspakkerne. 
Konvergens- og reforminstrumentet bør 
sikre konvergens i retning af tiltrædelse til 
euroområdet for de medlemsstater, der 
ikke har euroen som valuta, og bør yde 
finansiel støtte til medlemsstater med 
henblik på at nå delmålene og målene for 
strukturreformer som fastlagt i 
reformtilsagnene. Instrumentet for 
teknisk bistand bør bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
for så vidt angår deres institutioner, 
offentlige administration og økonomiske 
og sociale sektorer og bør bidrage til de 
nationale myndigheders bestræbelser på 
at udforme, udvikle og gennemføre 
reformer.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at reformer der 
modtager støtte fra programmet, håndterer 
alle centrale økonomiske og 
samfundsmæssige områder, bør både 
finansiel støtte og teknisk støtte inden for 
rammerne af programmet efter anmodning 
fra en medlemsstat stilles til rådighed af 
Kommissionen på en bred vifte af politiske 
områder, herunder områder med relation til 

(15) For at sikre, at reformer der 
modtager støtte fra programmet, håndterer 
alle centrale økonomiske og 
samfundsmæssige områder, bør både 
finansiel støtte og teknisk støtte inden for 
rammerne af programmet efter anmodning 
fra en medlemsstat stilles til rådighed af 
Kommissionen på en bred vifte af politiske 
områder, herunder områder med relation til 
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offentlig finans- og kapitalforvaltning, 
institutionelle og administrative reformer, 
erhvervsklima, finanssektoren, produkt-, 
tjeneste- og arbejdsmarkederne, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
bæredygtig udvikling, folkesundhed og 
socialforsorg.

offentlig finans- og kapitalforvaltning, 
institutionelle og administrative reformer, 
erhvervsklima, finanssektoren, 
produktmarkeder, udnyttelse af den 
teknologiske revolution, tjeneste- og 
arbejdsmarkederne, jobrelaterede 
færdigheder, børne- og 
ungdomspolitikker, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bæredygtig udvikling, 
folkesundhed og socialforsorg.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Med henblik på at sikre bred 
tilslutning til de tilstræbte reformer bør de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
programmet, i forbindelse med processen 
med at udarbejde forslag til pakker, 
pålægges at høre relevante interessenter, 
f.eks. lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
repræsentanter for erhvervslivet samt 
civilsamfundet i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 
240/20141a, samt de nationale 
parlamenter.
_____________
1aKommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med henblik på at tilgodese 
supplerende behov inden for rammerne af 
programmet bør medlemsstaterne have 
mulighed for at overføre midler til 
programmets budget, som er programmeret 
i henhold til delt forvaltning under EU-
fonde efter disses procedure. Overførte 
midler bør gennemføres efter reglerne for 
dette program og til gavn for den berørte 
medlemsstat.

(17) Med henblik på at tilgodese 
supplerende behov inden for rammerne af 
programmet bør medlemsstaterne have 
mulighed for at overføre midler til 
programmets budget, som er programmeret 
i henhold til delt forvaltning under EU-
fonde efter disses procedure. Overførte 
midler bør gennemføres efter reglerne for 
dette program og til gavn for den berørte 
medlemsstat. Kommissionen bør give de 
berørte medlemsstater feedback om 
anvendelsen af de supplerende frivillige 
bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For så vidt angår 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne er det nødvendigt at 
fastsætte, hvilke medlemsstater der er 
støtteberettigede. Budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne bør være 
til rådighed for de medlemsstater, der har 
euroen som valuta. Det bør også være til 
rådighed for de medlemsstater, der ikke 
har euroen som valuta, men som deltager 
i valutakursmekanismen (ERM II), på 
frivillig basis og med henblik på en 
kommende indførelse af euroen. 
Medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, og som deltager i 
valutakursmekanismen (ERM II), bør 
straks underrette Kommissionen om, 
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hvorvidt de agter at deltage i 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne eller i konvergens- og 
reforminstrumentet. Medlemsstater, der 
beslutter at deltage i budgetinstrumentet 
for konvergens og konkurrenceevne, bør 
ikke længere være støtteberettigede under 
konvergens- og reforminstrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Det er nødvendigt at udpege de 
typer af reformer, der bør være 
berettigede til finansiering inden for 
rammerne af budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne. For at 
sikre, at pakken bidrager til programmets 
målsætninger, bør den omfatte både 
foranstaltninger til gennemførelse af 
strukturreformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende pakke af 
foranstaltninger, som skal gennemføres 
på beslægtede politikområder. Pakken bør 
afspejle de strategiske retningslinjer og 
være i overensstemmelse med de 
strukturelle udfordringer og prioriteter, 
som er udpeget som led i det europæiske 
semester for samordning af den 
økonomiske politik, idet der tages hensyn 
til de særlige sociale og miljømæssige 
indikatorer, som er fastsat for hver enkelt 
medlemsstat, eller i givet fald de relevante 
foranstaltninger, der er vedtaget som led i 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer, eller med 
foranstaltninger til gennemførelse af EU-
retten.

Or. en



PR\1201180DA.docx 17/140 PE648.526v01-00

DA

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) For at give medlemsstaterne 
mulighed for effektivt at tackle 
påvirkningen fra eksterne chok, herunder 
via gennemførelsen af reformer og 
investeringer, der øger 
modstandsdygtigheden hos 
sundhedssystemer og sociale og 
økonomiske systemer, og samtidig afbøde 
uundgåelige følgevirkninger, bør det være 
muligt at øge størrelsen på 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne enten gennem 
supplerende bidrag fra medlemsstaterne 
eller fra fælles gældsudstedelse, der kan 
finansieres via Unionens nye egne 
indtægter. Disse yderligere midler bør 
behandles som eksterne formålsbestemte 
indtægter med henblik på forordning 
(EU, Euratom) 2018/10461a 
(finansforordningen) og være i 
overensstemmelse med denne forordning 
til gavn for den berørte medlemsstat.
______________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 18 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18d) For at give medlemsstaterne et 
meningsfuldt incitament til at iværksætte 
og gennemføre reformerne og 
investeringerne i pakken bør der 
fastsættes et maksimalt finansielt bidrag, 
som er til rådighed for dem under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne i hver fase af 
tildelingsprocessen og ved hver 
forslagsindkaldelse. Dette maksimale 
bidrag bør beregnes på grundlag af 
befolkningen og reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger for hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 18 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18e) En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne bør forelægge 
Kommissionen et forslag til en pakke, der 
er behørigt begrundet og underbygget, 
sammen med dets nationale 
reformprogram i form af et særskilt bilag 
eller en særlig tidsplan vedtaget af 
Kommissionen. Forslaget bør indeholde et 
detaljeret sæt foranstaltninger til 
gennemførelse af pakken, herunder mål 
og delmål, og de forventede virkninger af 
pakken for konvergens og 
konkurrenceevne. Det bør også omfatte 
en forklaring på foreneligheden med de 
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strategiske retningslinjer som fastlagt i 
forordning (EU)..../.... [forordning om en 
forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet som 
foreslået i COM(2019)0354]1a og på 
overensstemmelsen med de udfordringer 
og prioriteter, der er udpeget som led i det 
europæiske semester, eller i givet falde de 
relevante foranstaltninger, der er vedtaget 
som led i makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer, eller med andre 
relevante foranstaltninger til 
gennemførelse af EU-retten. Der bør 
tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

___________ 
1a EUT C..., ..., s. ...

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 18 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18f) Kommissionen bør vurdere 
forslaget til pakke, som medlemsstaten 
har indgivet, i tæt samarbejde med den 
pågældende medlemsstat og på grundlag 
af klart definerede kriterier om 
produktivitet, effektivitet, sammenhæng 
og relevans. Der bør fastlægges passende 
retningslinjer i bilaget til denne 
forordning, så de kan danne grundlag for, 
at Kommissionens kan foretage en 
gennemsigtig og rimelig vurdering af de 
forslag til pakker, som medlemsstaterne 
fremsætter, og fastsætte det finansielle 
bidrag. Af hensyn til gennemsigtighed og 
effektivitet bør der indføres et 
ratingsystem til vurdering af forslagene til 
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pakker.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 18 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18g) For at bidrage til udarbejdelsen af 
forslag af høj kvalitet til pakker og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de forslag til pakker, som 
medlemsstaterne har indgivet, og 
vurderingen af, i hvor høj grad de kan 
gennemføres, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
peerrådgivning og ekspertrådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 18 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18h) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag ske 
ud fra simple kriterier. For pakker, der 
opfylder de kriterier, der er fastsat i denne 
forordnings bilag I, bør det finansielle 
bidrag, der tildeles medlemsstaten, enten 
være lig med de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med forslaget 
til pakke minus den nationale 
medfinansiering eller lig med det 
maksimale finansielle bidrag plus, hvis 
det er relevant, supplementet til det 
maksimale finansielle bidrag.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 18 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18i) For at sikre en gennemsigtig og 
forudsigelig graduering af 
medfinansieringssatsen bør en 
medlemsstat, som mener, at den oplever et 
alvorligt økonomisk tilbageslag, jf. artikel 
2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 
1467/971a, have mulighed for at fremsætte 
en behørigt begrundet anmodning om, at 
medfinansieringssatsen halveres. 

_______________
1aRådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 
7. juli 1997 om fremskyndelse og 
afklaring af gennemførelsen af 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud (EFT 
L 209 af 2.8.1997, s. 6).

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 18 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18j) I tilfælde af objektive 
omstændigheder, herunder 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med en nødsituation, som 
påvirker en bestemt medlemsstat eller hele 
Unionen, og som kræver en 
beredskabsindsats fra en medlemsstat 
eller robusthed til at modstå omfattende 
chok, eller som består i, at en medlemsstat 
oplever et alvorligt økonomisk tilbageslag, 
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jf. forordning (EU)..../.... [forordning om 
en forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet som 
foreslået i COM(2019)0354], hvorefter 
medlemsstaten ikke længere kan nå de 
aftalte delmål eller mål helt eller delvist, 
kan medlemsstaten fremsætte en 
anmodning om ændring af pakken. 
Kommissionen bør vurdere den 
begrundede anmodning og i givet fald 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 18 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18k) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 
støtte til pakker have form af finansiering, 
der er baseret på opnåelsen af resultater 
målt i forhold til de delmål og mål, der er 
angivet i de godkendte pakker.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 18 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18l) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
udbetalinger, suspension, annullation og 
tilbagesøgning af midler. Udbetalinger 
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bør bygge på Kommissionens positive 
vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af pakken. Suspension og 
annullation af det finansielle bidrag bør 
være mulig, når medlemsstaten ikke har 
gennemført pakken på tilfredsstillende vis.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 18 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18m) Men henblik på at sikre en effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester regelmæssigt aflægge rapport 
om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af pakken, og de bør 
anvende nationale reformprogrammer 
som redskab til rapportering om 
fremskridtene med gennemførelsen af 
pakker. Medlemsstater, der gennemfører 
et makroøkonomisk tilpasningsprogram, 
bør foretage den relevante rapportering 
om pakker i den forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Henvisning 18 n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18n) Af gennemsigtighedsgrunde bør 
Kommissionen meddele Europa-
Parlamentet og Rådet de pakker, den 
vedtager, og iværksætte 
kommunikationsaktiviteter, hvor det er 
relevant.
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Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer er det 
nødvendigt at udpege de typer af reformer, 
der bør være berettigede til finansiel støtte. 
For at sikre deres bidrag til programmets 
målsætninger bør de støtteberettigede 
reformer være dem, som tager sigte på at 
tackle de udfordringer, som er udpeget som 
led i det europæiske semester for 
samordning af den økonomiske politik, 
herunder dem der foreslås for at 
efterkomme de landespecifikke 
henstillinger.

(19) For så vidt angår konvergens- og 
reforminstrumentet er det nødvendigt at 
udpege de typer af reformer, der bør være 
berettigede til finansiel støtte. For at sikre 
deres bidrag til programmets målsætninger 
bør de støtteberettigede reformer være 
dem, som tager sigte på at tackle de 
udfordringer og prioriteter, som er udpeget 
som led i det europæiske semester for 
samordning af den økonomiske politik, 
som led i gennemførelsen af 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer, der er relevante 
for forberedelsen af medlemskab af 
euroområdet, eller i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Konvergens- og 
reforminstrumentet bør være til rådighed 
for de medlemsstater, der ikke har euroen 
som valuta, men som har vist, at de 
træffer konkrete foranstaltninger til at 
tiltræde euroområdet, og som ikke har 
underrettet Kommissionen om deres 
hensigt om at deltage i 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. I denne sammenhæng 
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bør "konkrete foranstaltninger" bestå i et 
formelt brev fra den berørte medlemsstats 
regering til Kommissionen, hvori den 
giver klart tilsagn om at ville tiltræde 
euroområdet inden for en rimelig og 
fastlagt tidsramme og, efter at have 
rådført sig med Kommissionen, 
fremlægger en troværdig, tidsbunden 
køreplan for gennemførelsen af konkrete 
foranstaltninger til forberedelse af 
vellykket deltagelse i euroområdet, 
herunder foranstaltninger, der sikrer 
fuldstændig tilpasning af dens nationale 
lovgivning til kravene i EU-retten 
(herunder bankunionen). Hvis en 
medlemsstat ikke påviser, at den træffer 
konkrete foranstaltninger til at tiltræde 
euroområdet, og ikke har underrettet 
Kommissionen om dens intention om at 
deltage i budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne, 
omfordeles det finansielle bidrag til andre 
medlemsstater, der deltager i konvergens- 
og reforminstrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at give medlemsstaterne et 
meningsfuldt incitament til at gennemføre 
strukturreformer bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag, som er til 
rådighed for dem under inden for 
rammerne af instrumentet for hver fase af 
tildeling og i forbindelse med hver 
forslagsindkaldelse. Dette maksimale 
bidrag bør beregnes på grundlag af 
medlemsstaternes befolkning. For at sørge 
for at de finansielle incitamenter er fordelt 
på hele programmets anvendelsesperiode 
skal tildeling af midler til medlemsstaterne 

(20) For at give medlemsstaterne et 
meningsfuldt incitament til at iværksætte 
og gennemføre strukturreformer bør der 
fastsættes et maksimalt finansielt bidrag, 
som er til rådighed for dem under inden for 
rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet for hver fase af 
tildeling og i forbindelse med hver 
forslagsindkaldelse. Dette maksimale 
bidrag bør beregnes på grundlag af 
medlemsstaternes befolkning og 
reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
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foretages i en række faser. I første fase, der 
har en varighed på 20 måneder, bør 
halvdelen (11 000 000 000 EUR) af den 
samlede finansieringsramme for 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer stilles til rådighed for 
medlemsstaterne, og de kan i denne fase 
modtage op til den maksimale tildeling ved 
at indgive forslag til reformtilsagn.

indbygger. For at sørge for at den 
finansielle støtte er fordelt på hele 
programmets anvendelsesperiode skal 
tildeling af midler til medlemsstaterne 
foretages i en række faser. I to på 
hinanden følgende faser, der hver har en 
varighed på 36 måneder, bør 50 % af den 
samlede finansieringsramme for 
konvergens- og reforminstrumentet stilles 
til rådighed for medlemsstaterne i hver 
fase, hvorved de kan modtage op til den 
maksimale tildeling ved at indgive 
accepterede forslag til reformtilsagn. I den 
afsluttende fase bør Kommissionen 
indføre en ordning med regelmæssige 
forslagsindkaldelser for at fordele 
eventuelle resterende beløb fra 
konvergens- og reforminstrumentets 
finansieringsramme, hvilket omfatter 
uudnyttede beløb fra de foregående to 
faser. Kommissionen bør i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker vedtage og 
offentliggøre en vejledende tidsplan for de 
forslagsindkaldelser, der skal afholdes, og 
bør for den enkelte forslagsindkaldelse 
angive det resterende beløb af den 
samlede finansieringsramme, som er til 
rådighed inden for rammerne af den 
pågældende forslagsindkaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Af hensyn til gennemsigtighed og 
effektivitet bør Kommissionen i den 
efterfølgende fase, der varer indtil 
programmets afslutning, gennemføre 
regelmæssige forslagsindkaldelser med 
henblik på at fordele den resterende 

udgår
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halvdel (11 000 000 000 EUR) af 
instrumentets finansieringsramme plus de 
uudnyttede beløb fra den foregående fase. 
Med henblik herpå bør der fastlægges 
enkle procedurer. I forbindelse med hver 
forslagsindkaldelse skal medlemsstaterne 
opfordres til at indgive reformforslag 
samtidigt, og de kan få tildelt det 
maksimale finansielle bidrag på grundlag 
af deres reformforslag. Af hensyn til 
gennemsigtigheden bør den første 
forslagsindkaldelse, som Kommissionen 
afholder i den anden fase, vedrøre et 
beløb, der svarer til den resterende del 
(EUR 11 000 000 000) af instrumentets 
samlede finansieringsramme. 
Kommissionen bør kun afholde yderligere 
forslagsindkaldelser, såfremt den samlede 
finansieringsramme ikke er blevet 
anvendt fuldt ud. Kommissionen bør 
vedtage og offentliggøre en vejledende 
tidsplan for de yderlige 
forslagsindkaldelser, der skal afholdes, og 
bør for den enkelte forslagsindkaldelse 
angive det resterende beløb af den 
samlede finansieringsramme, som er til 
rådighed inden for rammerne af den 
pågældende forslagsindkaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af reformforslag og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør medlemsstaterne indgive 
forslaget til reformtilsagn sammen med 
deres nationale reformprogram, men i form 
af et særskilt bilag, som også kan indgives 
på et andet tidspunkt. Det er frivilligt at 

(22) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af reformforslag og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat, der ønsker 
at modtage støtte, indgive et behørigt 
begrundet og underbygget forslag til 
Kommissionen sammen med deres 
nationale reformprogram i form af et 
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deltage i programmet, men medlemsstater, 
der oplever uforholdsmæssigt store 
ubalancer, bør i særlig grad opfordres til at 
fremsætte reformforslag inden for 
rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer med henblik på 
at løse de problemer, der ligger til grund 
for sådanne uforholdsmæssigt store 
ubalancer.

særskilt bilag eller efter en særlig tidsplan 
vedtaget af Kommissionen Det er frivilligt 
at deltage i programmet, men 
medlemsstater, der oplever 
uforholdsmæssigt store ubalancer, eller 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, og hvis strukturelle udvikling 
halter væsentligt bagefter, bør i særlig 
grad opfordres til at fremsætte 
reformforslag inden for rammerne af 
konvergens- og reforminstrumentet med 
henblik på at løse de problemer, der ligger 
til grund for sådanne uforholdsmæssigt 
store ubalancer.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre ejerskab til og fokus på 
relevante reformer bør medlemsstaterne 
fastlægge reformtilsagnene som reaktion 
på de udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester 
(herunder dem, der peges på i de 
landespecifikke henstillinger), og de bør 
foreslå et detaljeret sæt foranstaltninger til 
gennemførelse af dem med delmål, mål og 
en tidsplan for gennemførelsen på 
maksimalt tre år. Der bør tilstræbes og 
opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

(23) For at sikre ejerskab til og fokus på 
relevante reformer bør medlemsstaterne 
fastlægge reformtilsagnene som reaktion 
på de udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester 
(herunder dem, der peges på i de 
landespecifikke henstillinger), eller i givet 
fald de relevante foranstaltninger, der er 
vedtaget som led i gennemførelsen af 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer eller i forbindelse 
med gennemførelse af EU-retten, og de 
bør foreslå et detaljeret sæt foranstaltninger 
til gennemførelse af dem med delmål, mål 
og en tidsplan for gennemførelsen på 
maksimalt syv år. Der bør tilstræbes og 
opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør vurdere arten 
og betydningen af de reformtilsagn, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
fastlægge det beløb, der skal tildeles, på 
grundlag af gennemsigtige kriterier. Med 
henblik herpå bør den tage hensyn til 
væsentlige elementer, som en medlemsstat 
har fremlagt, og vurdere, om de 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
foreslået, kan forventes effektivt at tackle 
de udfordringer, som er udpeget som led i 
det europæiske semester, om de udgør en 
samlet reformpakke, om de kan forventes 
at styrke den nationale økonomis 
resultater og robusthed, og om 
gennemførelsen af dem kan forventes at 
få varig virkning i medlemsstaten, 
eventuelt ved at styrke den berørte 
medlemsstats institutionelle og 
administrative kapacitet. Desuden bør 
Kommissionen vurdere, om de interne 
ordninger, som medlemsstaterne har 
foreslået, forventes at sikre effektiv 
gennemførelse af reformtilsagnene, 
herunder de foreslåede delmål og mål 
samt de dertil knyttede indikatorer, på 
maksimalt tre år.

(24) Kommissionen bør vurdere de 
reformtilsagn, som medlemsstaterne har 
foreslået, og bør fastlægge det beløb, der 
skal tildeles, på grundlag af gennemsigtige 
kriterier om effektivitet, produktivitet, 
sammenhæng og relevans. Med henblik 
herpå bør den tage hensyn til væsentlige 
elementer, som en medlemsstat har 
fremlagt, og vurdere, om de reformtilsagn, 
som medlemsstaten har foreslået, kan 
forventes at bidrage til forberedelsen af 
tiltrædelsen til euroområdet og have 
positive og varige virkninger for den 
berørte medlemsstat, om reformtilsagnene 
kan nå målene i programmet under 
hensyntagen til 
ledsageforanstaltningerne, om de får en 
varig økonomisk, social og, hvor det er 
relevant, miljømæssig virkning i den 
berørte medlemsstat, herunder på 
resultattavlen for det europæiske semester 
(hovedindikatorer og supplerende 
indikatorer) samt på den sociale 
resultattavle for den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Kommissionen bør 
desuden vurdere produktiviteten af 
ledsageforanstaltningerne, der påtænkes 
for at afbøde de negative miljømæssige, 
økonomiske og sociale virkninger, som er 
udpeget, om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
reformtilsagnet, herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de dertil knyttede 
indikatorer, og om reformtilsagnet 
forventes effektivt at bidrage til 
konvergensen i medlemsstaten i 
gennemførelsesperioden og at styrke 
samhørigheden. 

Or. en
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at bidrage til udarbejdelsen af 
forslag til reformtilsagn af høj kvalitet og 
bistå Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de forslag til reformtilsagn, 
som medlemsstaterne har indgivet, og af, i 
hvor høj grad de er opfyldt, bør der 
fastsættes bestemmelser om anvendelsen af 
peerrådgivning og ekspertrådgivning. 
Desuden bør Rådets Udvalg for 
Økonomisk Politik, der beskæftiger sig 
med det europæiske semester, efter 
omstændighederne i samråd med 
relevante traktatfæstede udvalg, kunne 
afgive udtalelse om de forslag til 
reformtilsagn, som medlemsstater 
indgiver. Af forenklingshensyn bør 
medlemsstaternes rapportering om 
fremskridtene med at opfylde 
reformtilsagnene foregå inden for 
rammerne af det europæiske semester.

(26) For at bidrage til udarbejdelsen af 
forslag til reformtilsagn af høj kvalitet og 
bistå Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de forslag til reformtilsagn, 
som medlemsstaterne har indgivet, og af, i 
hvor høj grad de er opfyldt, bør der 
fastsættes bestemmelser om anvendelsen af 
peerrådgivning og ekspertrådgivning. Af 
forenklingshensyn bør medlemsstaternes 
rapportering om fremskridtene med at 
opfylde reformtilsagnene foregå inden for 
rammerne af det europæiske semester.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør være det samlede 
maksimale vejledende beløb, hvis de 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
foreslået, fuldt ud opfylder kriterierne i 
vurderingen, og bør være halvdelen af det 

(27) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør være det samlede 
maksimale vejledende beløb, hvis de 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
foreslået, opfylder kriterierne i 
vurderingen. Medlemsstaten bør ikke 
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samlede maksimale beløb, hvis de 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
foreslået, blot opfylder de pågældende 
kriterier på tilfredsstillende vis. 
Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis forslaget til 
reformtilsagn ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis.

tildeles noget finansielt bidrag, hvis 
forslaget til reformtilsagn ikke opfylder 
vurderingskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at tilskynde til stabilitet i 
reformtilsagnene bør medlemsstaterne 
kun have mulighed for at ændre deres 
reformtilsagn én gang i 
gennemførelsesperioden, og kun hvis 
objektive omstændigheder kan begrunde 
noget sådant.

(28) I tilfælde af objektive 
omstændigheder, herunder ekstraordinære 
omstændigheder i forbindelse med en 
nødsituation, som påvirker en bestemt 
medlemsstat eller hele Unionen, og som 
kræver en beredskabsindsats fra en 
medlemsstat eller kræver robusthed til at 
modstå omfattende chok, hvorefter 
medlemsstaten ikke længere kan nå de 
aftalte delmål eller mål helt eller delvist, 
kan medlemsstaten fremsætte en 
begrundet anmodning om ændring af 
afgørelsen om reformtilsagnene. 
Kommissionen bør vurdere den 
begrundede anmodning og i givet fald 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester regelmæssigt aflægge rapport 
om fremskridtene med at opfylde 
reformtilsagnene. Medlemsstater, der 
gennemfører et tilpasningsprogram, bør 
foretage den relevante rapportering om 
reformtilsagn i den forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For så vidt angår instrumentet for 
teknisk støtte har medlemsstaterne benyttet 
sig af teknisk støtte inden for rammerne af 
støtteprogrammet for strukturreformer i et 
omfang, der er stigende og overgår de 
oprindelige forventninger. Næsten alle 
medlemsstater har anmodet om støtte inden 
for rammerne af støtteprogrammet, og 
anmodningerne fordeler sig på alle de 
politiske områder, som programmet 
omfatter. Derfor bør støtteprogrammets 
hovedelementer bevares, herunder 
foranstaltninger, der er støtteberettigede 
inden for rammerne af instrumentet for 
teknisk støtte.

(32) For så vidt angår instrumentet for 
teknisk støtte har medlemsstaterne benyttet 
sig af teknisk støtte inden for rammerne af 
støtteprogrammet for strukturreformer i et 
omfang, der er stigende og overgår de 
oprindelige forventninger. Næsten alle 
medlemsstater har anmodet om støtte inden 
for rammerne af støtteprogrammet, og 
anmodningerne fordeler sig på alle de 
politiske områder, som programmet 
omfatter. Derfor bør støtteprogrammets 
hovedelementer bevares, herunder 
foranstaltninger, der er berettigede til 
finansiering inden for rammerne af 
instrumentet for teknisk støtte, og brugen 
af instrumentet bør fremmes, især for 
medlemsstater med et stort behov for 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
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Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Instrumentet for teknisk støtte 
under programmet bør fortsat yde støtte til 
gennemførelsen af reformer på initiativ af 
medlemsstaterne, reformer i forbindelse 
med processerne for økonomisk styring 
eller foranstaltninger til gennemførelse af 
EU-retten og reformer i forbindelse med 
gennemførelsen af de økonomiske 
tilpasningsprogrammer. Det bør også yde 
teknisk støtte til forberedelse og 
gennemførelse af reformer inden for 
rammerne af de øvrige 
programinstrumenter.

(33) Instrumentet for teknisk støtte 
under programmet bør fortsat yde støtte til 
gennemførelsen af reformer på initiativ af 
medlemsstaterne, reformer i forbindelse 
med processerne for økonomisk styring 
eller foranstaltninger til gennemførelse af 
EU-retten, reformer med henblik på 
genopretning efter krisen, reformer med 
henblik på at styrke Unionens 
konkurrenceevne, der skaber job, øger 
produktiviteten, stimulerer bæredygtige 
investeringer i realøkonomien, styrker den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i Unionen, der bistår 
medlemsstater, der har vist, at de har 
truffet konkrete foranstaltninger til at 
tiltræde euroområdet. Det bør også yde 
teknisk støtte til reformer i forbindelse med 
gennemførelsen af de økonomiske 
tilpasningsprogrammer og forberedelse og 
gennemførelse af reformer inden for 
rammerne af de øvrige 
programinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I overensstemmelse med den 
allerede eksisterende praksis vedrørende 
støtteprogrammet for strukturreformer bør 
der indføres en ubureaukratisk procedure 
for indgivelse af anmodninger om teknisk 
støtte. Der bør fastsættes passende kriterier 
for analysen af de anmodninger, som 
medlemsstaterne indgiver, under 
overholdelse af det overordnede princip om 
ligebehandling, ansvarlig økonomisk 

(34) I overensstemmelse med den 
allerede eksisterende praksis vedrørende 
støtteprogrammet for strukturreformer bør 
der indføres en ubureaukratisk procedure 
for indgivelse af anmodninger om teknisk 
støtte. Medlemsstater, der ønsker at 
modtage støtte, bør indgive en anmodning 
til Kommissionen efter en særlig tidsplan 
vedtaget af Kommissionen. Der bør 
fastsættes passende kriterier for analysen af 
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forvaltning og gennemsigtighed. Disse 
kriterier bør bygge på, hvor akutte, 
alvorlige og udbredte problemerne er, og 
på, hvor stort støttebehov, der har kunnet 
konstateres på de politikområder, hvor den 
tekniske støtte påtænkes.

de anmodninger, som medlemsstaterne 
indgiver, under overholdelse af det 
overordnede princip om ligebehandling, 
ansvarlig økonomisk forvaltning og 
gennemsigtighed. Disse kriterier bør bygge 
på, hvor akutte, alvorlige og udbredte 
problemerne er, og på, hvor stort 
støttebehov, der har kunnet konstateres på 
de politikområder, hvor den tekniske støtte 
påtænkes.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Der bør fastsættes bestemmelser 
om gennemførelsen af instrumentet for 
teknisk støtte, navnlig forvaltningsmetoder, 
former for finansiering af de tekniske 
støtteforanstaltninger og indholdet af 
arbejdsprogrammerne, som bør vedtages 
ved gennemførelsesretsakter. Med henblik 
på betydningen af at støtte 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
forfølge og gennemføre reformer er det 
nødvendigt at tillade en 
medfinansieringssats for tilskud på op til 
100 % af de støtteberettigede 
omkostninger. For at muliggøre hurtig 
tilvejebringelse af teknisk støtte i 
hastetilfælde, bør der fastsættes 
bestemmelser for vedtagelse af særlige 
foranstaltninger for en begrænset periode. 
Med henblik herpå bør et begrænset beløb 
fra instrumentet for teknisk støttes 
arbejdsprogram reserveres til særlige 
foranstaltninger.

(37) Der bør fastsættes bestemmelser 
om gennemførelsen af instrumentet for 
teknisk støtte, navnlig forvaltningsmetoder, 
former for finansiering af de tekniske 
støtteforanstaltninger og indholdet af 
arbejdsprogrammerne, som bør vedtages 
ved delegerede retsakter. Med henblik på 
betydningen af at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at forfølge og gennemføre 
reformer er det nødvendigt at tillade en 
medfinansieringssats for tilskud på op til 
100 % af de støtteberettigede 
omkostninger. For at muliggøre hurtig 
tilvejebringelse af teknisk støtte i 
hastetilfælde, bør der fastsættes 
bestemmelser for vedtagelse af særlige 
foranstaltninger for en begrænset periode. 
Med henblik herpå bør et begrænset beløb 
fra instrumentet for teknisk støttes 
arbejdsprogram reserveres til særlige 
foranstaltninger. 

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) For at fastsætte bestemmelser om 
investeringspakker, reformtilsagn, 
forvaltningsmetoder, former for 
finansiering af de tekniske 
støtteforanstaltninger, indholdet af 
arbejdsprogrammerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
uddelegerede foranstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Konvergensfaciliteten bør have til 
formål at yde både finansiel støtte og 
teknisk støtte til medlemsstater (ud over 
den, der allerede er til rådighed inden for 

udgår
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rammerne af programmets to øvrige 
instrumenter), som ikke har euroen som 
valuta, og som påviseligt har truffet 
foranstaltninger til at indføre den fælles 
valuta inden for en given frist med 
henblik på forberedelse af medlemskab af 
euroområdet. Påviselige skridt bør bestå i 
et formelt brev fra den berørte 
medlemsstats regering til Kommissionen, 
hvori den giver klart tilsagn om at ville 
tiltræde euroområdet inden for en rimelig 
og fastlagt tidsramme, og fremlægger 
efter høring af Kommissionen en 
troværdig, tidsbunden køreplanfor 
gennemførelsen af konkrete 
foranstaltninger til forberedelse af 
vellykket deltagelse i euroområdet, 
herunder skridt, der sikrer fuldstændig 
tilpasning af dens nationale lovgivning til 
kravene i henhold til EU-retten (herunder 
bankunionen).

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Instrumentet bør bestå af to 
forskellige komponenter, som bør have til 
formål at give medlemsstaterne øgede 
finansielle incitamenter til at give sig i 
kast med og gennemføre relevante 
strukturreformer med henblik på at 
tiltræde euroområdet og også bør have til 
formål at tilbyde yderligere og målrettet 
teknisk støtte til udformning og 
gennemførelse af sådanne reformer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 48
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Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Af hensyn til ensartethed og 
forenkling bør konvergensfacilitetens 
komponenter finansiel støtte og teknisk 
støtte være underlagt samme regelsæt og 
gennemførelsesproces som programmets 
øvrige instrumenter. Derfor bør de 
relevante bestemmelser vedrørende 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer og instrumentet for teknisk støtte 
under programmet også finde anvendelse 
på de relevante 
konvergensfacilitetskomponenter 
suppleret med visse specifikke regler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For så vidt angår reformers og 
foranstaltningers støtteberettigelse bør der 
indføres supplerende regler for 
fastsættelse af den maksimale vejledende 
tildeling, og for forslag til reformtilsagn, 
anmodninger om teknisk støtte og den 
hermed forbundne vurderingsproces. 
Navnlig bør der inden for rammerne af 
konvergensfacilitetens komponent 
finansiel støtte være et yderligere 
finansielt bidrag til rådighed til tildeling 
til de støtteberettigede medlemsstater ud 
over det finansielle bidrag, som tildeles 
inden for instrumentet til gennemførelse 
af reformer, som ydes til gengæld for 
supplerende reformer, som den berørte 
medlemsstat har iværksat.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016 er der behov 
for at evaluere dette program på grundlag 
af oplysninger, der er tilvejebragt via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, hvor det er relevant, omfatte 
målbare indikatorer, der kan danne 
grundlag for en evaluering af programmets 
virkninger i praksis.

(43) Som anført i punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016 er der behov 
for at evaluere instrumenterne i dette 
program på grundlag af oplysninger, der er 
tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, hvor det er relevant, omfatte 
målbare indikatorer, der kan danne 
grundlag for en evaluering af programmets 
virkninger i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Der bør foretages en uafhængig 
midtvejsevaluering af opfyldelsen af 
programmets målsætninger, effektiviteten 
af anvendelsen af dets ressourcer og af dets 
merværdi. Der bør endvidere foretages en 
uafhængig efterfølgende evaluering af 
programmets langsigtede virkning.

(44) Der bør foretages en uafhængig 
midtvejsevaluering af opfyldelsen af 
programmets målsætninger, effektiviteten 
af anvendelsen af dets instrumenter og 
ressourcer og af dets merværdi. Der bør 
endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af programmets 
langsigtede virkning.

Or. en

Ændringsforslag 52
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Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Der bør fastsættes reformtilsagn, 
som medlemsstaterne skal gennemføre, det 
finansielle bidrag fra programmets budget, 
som skal tildeles dem, og 
arbejdsprogrammerne for gennemførelsen 
af den tekniske støtte. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(45) Der bør fastsættes reform- og 
investeringspakker og reformtilsagn, som 
medlemsstaterne skal gennemføre, det 
finansielle bidrag fra programmets budget, 
som skal tildeles dem, og 
arbejdsprogrammerne for gennemførelsen 
af den tekniske støtte. For at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes 
reformstøtteprogrammet ("programmet").

Ved denne forordning oprettes reform- og 
investeringsstøtteprogrammet 
("programmet"), som består af et 
budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne, et konvergens- og 
reforminstrument og et instrument for 
teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes mål for programmet, et 
budget for perioden 2021-2027, former for 
EU-finansiering samt regler for ydelsen 

Der fastsættes mål for instrumenterne i 
programmet, et budget for perioden 2021-
2027, former for EU-finansiering samt 
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heraf. regler for ydelsen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "europæisk semester" rammen for 
samordningen af de økonomiske 
politikker i hele EU

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. "strategiske retningslinjer" de 
strategiske retningslinjer for reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet, 
fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, i 
forordning (EU)..../.... [forordning om en 
forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet som 
foreslået i COM(2019)0354]

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5c. "strukturreformer" reformer, som
i) er relevante for gennemførelsen af 
traktatmålsætninger eller
ii) sigter mod at tackle økonomiske, 
miljømæssige og sociale udfordringer 
med henblik på at styrke samhørighed, 
konvergens og reduktionen af regionale 
forskelle i overensstemmelse med artikel 
174 i TEUF eller
iii) støtter bæredygtige og inklusive 
offentlige investeringer tilpasset FN's mål 
for bæredygtig udvikling og principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "støtteberettiget medlemsstat" 
under konvergensfaciliteten en 
medlemsstat, som ikke har euroen som 
valuta, og som påviseligt har truffet 
foranstaltninger til at indføre den fælles 
valuta inden for en given frist som led i 
dens forberedelse af tiltrædelse af 
euroområdet. Påviselige skridt skal bestå i 
et formelt brev fra den berørte 
medlemsstats regering til Kommissionen, 
hvori den giver klart tilsagn om at ville 
tiltræde euroområdet inden for en rimelig 
og fastlagt tidsramme, og fremlægger 
efter høring af Kommissionen en 
troværdig, tidsbunden køreplanfor 
gennemførelsen af konkrete 
foranstaltninger til forberedelse af 
vellykket deltagelse i euroområdet, 
herunder skridt, der sikrer fuldstændig 
tilpasning af dens nationale lovgivning til 
kravene i henhold til EU-retten (herunder 

udgår
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bankunionen).

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) instrumentet til gennemførelse af 
reformer

a) budgetinstrumentet for konvergens 
og konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) konvergens- og 
reforminstrumentet og

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Instrumentet for teknisk støtte og b) instrumentet for teknisk støtte

Or. en

Ændringsforslag 62



PR\1201180DA.docx 43/140 PE648.526v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) konvergensfaciliteten til 
forberedelse af medlemskab af 
euroområdet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) for at fremme EU's økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
støtte medlemsstaternes bestræbelser på at 
forbedre deres administrative kapaciteter 
til at gennemføre EU-retten og 
politikmålene og at bidrage til 
gennemførelsen af Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelser i 
forbindelse med Parisaftalen, FN's mål 
for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
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konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse og

konkurrenceevne, produktivitet, social 
inklusion, vækst og beskæftigelse

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at imødegå de udfordringer, som 
institutioner, styring, offentlig 
administration og økonomiske og 
samfundsmæssige sektorer står over for.

b) bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at imødegå de udfordringer, som 
institutioner, styring, offentlig 
administration og økonomiske og 
samfundsmæssige sektorer står over for og

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bidrage til medlemsstaternes 
økonomiske, administrative, 
institutionelle og sociale robusthed over 
for omfattende chok og til deres 
genopretning efter en krise på EU-plan 
eller nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer skal 
programmet give medlemsstaterne 
finansielle incitamenter til at nå de 
strukturreformdelmål og -mål, som 
medlemsstaterne har påtaget sig over for 
Kommissionen i deres reformtilsagn.

a) for så vidt angår 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne skal programmet give 
finansiel støtte til at nå delmål og mål for 
reformer og investeringer som fastsat i 
reform- og investeringspakkerne.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) for så vidt angår konvergens- og 
reforminstrumentet skal programmet give 
medlemsstaterne finansielle incitamenter 
til at nå de strukturreformdelmål og -mål, 
som medlemsstaterne har påtaget sig over 
for Kommissionen i deres reformtilsagn, 
der også er relevante for deres 
forberedelse af medlemskab af 
euroområdet, og sikre
konvergens i retning af tiltrædelse til 
euroområdet for de medlemsstater, der 
ikke har euroen som valuta, og hjælpe 
med yde finansiel støtte til at tackle 
nationale strukturelle reformudfordringer 
med henblik på at fremme robuste 
økonomiske og sociale strukturer.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE648.526v01-00 46/140 PR\1201180DA.docx

DA

b) for så vidt angår instrumentet for 
teknisk støtte skal programmet støtte de 
nationale myndigheders bestræbelser på at 
forbedre deres administrative kapacitet til 
at udforme, udvikle og gennemføre 
reformer, herunder gennem udveksling af 
god praksis, hensigtsmæssige procedurer 
og metoder og en mere virkningsfuld og 
effektiv forvaltning af menneskelige 
ressourcer

b) for så vidt angår instrumentet for 
teknisk støtte skal programmet støtte de 
nationale myndigheders bestræbelser på at 
forbedre deres administrative kapacitet til 
at udforme, udvikle og gennemføre 
reformer, herunder gennem udveksling af 
god praksis, hensigtsmæssige procedurer 
og metoder og en mere virkningsfuld og 
effektiv forvaltning af menneskelige 
ressourcer og bidrage til at styrke 
medlemsstaternes administrative kapacitet 
til at gennemføre EU-retten med henblik 
på at imødegå de udfordringer, som 
institutioner, offentlig administration og 
økonomiske og samfundsmæssige 
sektorer står over for

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår 
konvergensfaciliteten til forberedelse af 
medlemskab af euroområdet skal 
programmet:

udgår

i) give medlemsstaterne finansielle 
incitamenter, der hjælper dem med at nå 
de reformdelmål og -mål, som er relevante 
for forberedelse af deltagelsen i 
euroområdet, som medlemsstaterne har 
påtaget sig over for Kommissionen i 
reformtilsagn og samt
ii) støtte de bestræbelser, som 
støtteberettigede medlemsstaters nationale 
myndigheder udfolder for at forbedre 
deres administrative kapacitet til at 
udforme, udvikle og gennemføre 
reformer, der er relevante for forberedelse 
af deltagelse i euroområdet, herunder 
gennem udveksling af god praksis, 
hensigtsmæssige procedurer og metoder 
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og en mere virkningsfuld og effektiv 
forvaltning af menneskelige ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De generelle og de specifikke mål i artikel 
4 og 5 skal vedrøre politikområder med 
relation til samhørighed, konkurrenceevne, 
produktivitet, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investering, og navnlig et 
eller flere af følgende:

Programmets anvendelsesområde skal 
vedrøre politikområder med relation til 
opadgående konvergens, samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
bæredygtig udvikling, infrastruktur, 
forskning og innovation, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, social 
inklusion og mindskelse af uligheder, 
økonomiske og sociale strukturers 
robusthed, skabelse af job af høj kvalitet 
og investering, og navnlig et eller flere af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentlig finans- og 
kapitalforvaltning, budgetprocesser, gælds- 
og skatteforvaltning samt politikker til 
bekæmpelse af skatteunddragelse

a) offentlig finans- og 
kapitalforvaltning, budgetprocesser, 
gældsforvaltning, forvaltning af indtægter 
og udgifter samt politikker til bekæmpelse 
af skatteundgåelse, skattesvig og 
skatteunddragelse

Or. en
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, investeringer, 
offentlig deltagelse i virksomheder, 
privatiseringsprocesser, handel og 
udenlandske direkte investeringer, 
konkurrence og offentlige indkøb, 
bæredygtig sektorudvikling og støtte til 
forskning og innovation og digitalisering

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder, 
genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, offentlig 
investeringspolitik, private investeringer, 
handel og udenlandske direkte 
investeringer, konkurrence og offentlige 
indkøb, bæredygtig sektorudvikling og 
støtte til forskning og innovation og 
digitalisering

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uddannelse, 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
med sigte på at skabe beskæftigelse, 
digitale færdigheder, bekæmpelse af 
fattigdom, fremme af social inklusion, 
socialsikring og sociale velfærdssystemer, 
folkesundhed og sundhedssystemer samt 
samhørigheds-, asyl-, migrations- og 
grænsepolitik

d) socialsikring og sociale 
velfærdssystemer, folkesundhed og 
sundhedssystemer, uddannelse, livslang 
læring og uddannelse, inklusive 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, 
skabelse af job af høj kvalitet, digitale 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom, 
indkomstulighed, ulighed mellem 
kønnene, fremme af social inklusion, 
bekæmpelse af energifattigdom og sikring 
af lige muligheder med et særligt fokus på 
børn og unge samt samhørigheds-, asyl-, 
migrations- og grænsepolitik

Or. en



PR\1201180DA.docx 49/140 PE648.526v01-00

DA

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) politikker for gennemførelse af 
klimaindsatsen, mobilitet, fremme af 
energi- og ressourceeffektivitet, 
vedvarende energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed, og politikker for 
landbruget, fiskeriet og en bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne og

e) politikker for gennemførelse af 
miljøsøjlen inden for bæredygtig 
udvikling og miljøbeskyttelse og den 
europæiske grønne pagt, klimaindsatsen, 
mobilitet, fremme af den cirkulære 
økonomi, energi- og ressourceeffektivitet, 
vedvarende energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed, og politikker for 
landbruget, beskyttelse af jord og 
biodiversitet, fiskeriet og en bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 6 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) politikker for yderligere udvikling 
af nationale infrastrukturnet på områder 
med politiske, økonomiske, 
administrative, digitale, 
sikkerhedsmæssige, boligmæssige, 
sundhedsmæssige, transportmæssige, 
miljømæssige, indkøbsrelaterede og 
uddannende funktioner og

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Set i lyset af erfaringerne fra de seneste 
kriser, der har påvirket Unionen, skal 
programmets anvendelsesområde 
ekstraordinært vedrøre forslag, der 
styrker medlemsstaternes økonomiske, 
administrative, institutionelle og 
samfundsmæssige robusthed til at modstå 
omfattende chok gennem et af følgende 
midler:
a) kapaciteter til tidlig opdagelse og 
samordnet reaktion med det formål at 
reagere i tilfælde af betydelige risici for 
den offentlige sundhed eller sikkerhed 
(f.eks. pandemier og epidemier, 
naturkatastrofer)
b) fremskyndelse af løsninger inden 
for forretnings- og tjenestekontinuitet til 
afgørende offentlige og private 
institutioner og sektorer, herunder på 
områder med politiske, økonomiske, 
administrative, sikkerhedsmæssige, 
sociale, sundhedsmæssige, 
transportmæssige, indkøbsrelaterede og 
uddannende funktioner og
c) forbedring af de nationale, 
regionale og lokale regeringers evne til at 
støtte berørte borgere i tider med pludselig 
indvirkning på deres levebrød, som er 
opstået som følge af udefrakommende 
chok

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 22 000 000 000 til 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer

a) op til 16 800 000 000 EUR til 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne
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Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) op til 7 200 000 000 EUR til 
konvergens- og reforminstrumentet

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 840 000 000 til instrumentet 
for teknisk støtte

b) op til 1 000 000 000 EUR til 
instrumentet for teknisk støtte

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) op til 2 160 000 000 til 
instrumentet til konvergensfaciliteten, 
heraf:

udgår

i) op til 2 000 000 000 EUR til 
komponenten finansiel støtte samt
ii) op til 160 000 000 EUR til 
komponenten teknisk støtte.

Or. en
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat uden for 
euroområdet under konvergensfaciliteten 
pr. 31. december 2023 ikke påviseligt har 
truffet foranstaltninger til at indføre den 
fælles valuta inden for en given frist, 
omfordeles det maksimale beløb, der er til 
rådighed for den berørte medlemsstat 
under konvergensfacilitetens komponent 
finansiel støtte i henhold til artikel 26, til 
det instrument til gennemførelse af 
reformer, der er omhandlet i første afsnit, 
litra a). Kommissionen vedtager en 
afgørelse herom efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte bemærkninger inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 
på disses anmodning overføres til 
programmet. Kommissionen forvalter 
disse midler direkte i overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a), eller indirekte i overensstemmelse 
med nævnte artikels litra c). De 
omhandlede midler anvendes om muligt til 
fordel for den pågældende medlemsstat.

4. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 
på disses anmodning overføres til 
konvergens- og reforminstrumentet med 
et maksimum på 10 % af medlemsstatens 
budgetramme og til instrumentet for 
teknisk støtte. Kommissionen forvalter 
disse midler direkte i overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a), eller indirekte i overensstemmelse 
med nævnte artikels litra c). De 
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omhandlede midler anvendes om muligt til 
fordel for den pågældende medlemsstat. 

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Kapitel 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL Ia 
Budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Støtteberettigede medlemsstater 

1. Budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne er til 
rådighed for de medlemsstater, der har 
euroen som valuta.
2. Budgetinstrumentet er også til 
rådighed for de medlemsstater, der ikke 
har euroen som valuta, men som deltager 
i valutakursmekanismen (ERM II) med 
henblik på en kommende indførelse af 
euroen.
3. Medlemsstater, der er 
støtteberettigede under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne i henhold til stk. 2, og 
som også er støtteberettigede under 
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konvergens- og reforminstrumentet, 
underretter straks Kommissionen om, 
hvilket instrument de agter at deltage i. 
Medlemsstater, der beslutter at deltage i 
budgetinstrumentet, er ikke længere 
støtteberettigede under konvergens- og 
reforminstrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Støtteberettigede reform- og 

investeringspakker
1. I henhold til målsætningerne i 
artikel 4 og 5 og inden for 
anvendelsesområdet som fastsat i artikel 6 
omfatter de pakker, der er berettigede til 
finansiering inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, som en regel både 
foranstaltninger til gennemførelse af 
strukturreformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende pakke af 
foranstaltninger, som skal gennemføres 
på beslægtede politikområder.
2. De pakker, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 1, afspejler de 
strategiske retningslinjer i artikel 2, stk. 1, 
nr. 5b, og er i overensstemmelse med de 
strukturelle udfordringer og prioriteter, 
som er udpeget som led i det europæiske 
semester for samordning af den 
økonomiske politik, idet der tages hensyn 
til de særlige sociale og miljømæssige 
indikatorer, som er fastsat for hver enkelt 
medlemsstat, eller i givet fald de relevante 
foranstaltninger, der er vedtaget som led i 
makroøkonomiske 
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tilpasningsprogrammer, eller med 
foranstaltninger til gennemførelse af EU-
retten.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c
Gennemførelse

Kommissionen gennemfører 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne under direkte 
forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7d
Yderligere bevillinger

1. Foruden gennem den 
finansieringsramme, der er fastsat i 
artikel 7, stk. 2, i denne forordning, kan 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne finansieres gennem 
supplerende bidrag fra medlemsstaterne 
eller fra fælles gældsudstedelse, der kan 
finansieres via Unionens nye egne 
indtægter. Disse supplerende midler 
bruges i henhold til reglerne og med 
henblik på instrumentet for konvergens 
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og konkurrenceevne. De udgør eksterne 
formålsbestemte indtægter ud over de 
tilfælde, der er nævnt i 
finansforordningens artikel 21, stk. 2, 
litra a). Finansforordningens artikel 22, 
stk. 2, litra a), finder anvendelse på de 
pågældende supplerende bidrag.
2. Supplerende bidrag fra 
medlemsstater eller fra fælles 
gældsudstedelse finansieret af Unionens 
egne indtægter som omhandlet i denne 
artikels stk. 1 skal anvendes i henhold til 
denne forordning. Med henblik herpå 
afholder Kommissionen årlige 
forslagsindkaldelser, i hver relevant fase, 
jf. artikel 7f vedrørende tildeling af 
supplerende bidrag, der bør stilles til 
rådighed for de berørte medlemsstater i 
hver fase og ved hver forslagsindkaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 7 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7e
Maksimalt finansielt bidrag

Med henblik på tildelingsprocessen for 
budgetinstrumentet, jf. artikel 7f, 
beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat ved anvendelse af 
den metode, som er fastsat i bilag I, 
baseret på befolkningen og 
reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet pr. indbygger 
(BNP) i hver medlemsstat.
Det maksimale finansielle bidrag skal 
være til rådighed, så det kan tildeles den 
enkelte medlemsstat, helt eller delvist, i 
hver fase og ved hver forslagsindkaldelse i 
den almindelige tildelingsproces, jf. 
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artikel 7f.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 7 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7f
Tildelingsproces og forslagsindkaldelser

1. 80 % den samlede 
finansieringsramme i budgetinstrumentet 
for konvergens og konkurrenceevne, jf. 
artikel 7, stk. 2, tildeles via den 
almindelige tildelingsproces. 
Tildelingsprocessen i forbindelse med det 
maksimale finansielle bidrag, der er til 
rådighed for hver enkelt medlemsstat, jf. 
artikel 7e, foregår i faser og gennem 
forslagsindkaldelser. For hver fase og ved 
hver forslagsindkaldelse kan 
medlemsstater foreslå at modtage op til 
det fulde beløb af det maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 7e, til at 
gennemføre forslagene til pakker som 
foreslået i henhold til artikel 7h.
2. Indtil ... [24 måneder fra datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse] 
stiller Kommissionen 40 % af den 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, til rådighed for tildeling. 
Den enkelte medlemsstat kan foreslå at 
modtage op til det fulde beløb af det 
maksimale finansielle bidrag, jf. artikel 
7e, til at gennemføre forslagene til 
pakker.
3. Mellem ... [datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse] og ... [48 
måneder fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse] stiller Kommissionen 40 % 
af den finansieringsramme, som er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, plus det 
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beløb, som ikke er blevet tildelt i henhold 
til denne artikels stk. 2, til rådighed for 
tildeling. Den enkelte medlemsstat kan 
foreslå at modtage op til det fulde beløb af 
det maksimale finansielle bidrag, der er 
omhandlet i artikel 7e, plus et eventuelt 
ubrugt beløb fra dens tildeling af 
maksimale finansielle bidrag, jf. denne 
artikels stk. 2, på at gennemføre pakker.
4. Fra ... [48 måneder fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse] 
afholder og offentliggør Kommissionen 
årlige forslagsindkaldelser inden for 
rammerne af budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne og i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. Med henblik herpå 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
yderlige forslagsindkaldelser, der skal 
afholdes i den berørte periode, og angiver 
for den enkelte forslagsindkaldelse det 
resterende beløb af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2.
20 % af den samlede finansieringsramme, 
der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, tildeles 
på fleksibel basis, som et supplement til 
det maksimale finansielle bidrag, der 
tildeles hver medlemsstat, for 
ekstraordinære omstændigheder, der 
kræver særlige pakker. Sådanne 
omstændigheder følger af en 
nødsituation, som påvirker en bestemt 
medlemsstat eller hele Unionen, som 
kræver en beredskabsindsats fra en 
medlemsstat eller kræver robusthed til at 
modstå omfattende chok, eller af, at en 
medlemsstat oplever et alvorligt 
økonomisk tilbageslag, jf. forordning 
(EU)..../.... [forordning om en 
forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet som 
foreslået i COM(2019)0354].

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 7 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7g
Additionalitet og supplerende finansiering
Støtte inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne supplerer den støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. De reformer og 
investeringsprojekter, der støttes under 
dette instrument, kan modtage støtte fra 
andre EU-programmer og -instrumenter, 
forudsat at denne støtte ikke dækker de 
samme omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 7 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7h
Forslag til reform- og investeringspakke

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, forelægger 
Kommissionen et forslag til en pakke, jf. 
denne forordnings artikel 7b. Med 
henblik på at sikre bred tilslutning til de 
tilstræbte reformer bør de medlemsstater, 
der ønsker at benytte sig af programmet, i 
forbindelse med processen med at 
udarbejde forslag til pakker høre 
relevante interessenter, f.eks. lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
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erhvervslivet samt civilsamfundet i 
henhold til de relevante bestemmelser i 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014, samt de nationale 
parlamenter.
2. Forslaget til pakke indgives af en 
medlemsstat sammen med dens nationale 
reformprogram i form af et særskilt bilag 
eller efter en særlig tidsplan vedtaget af 
Kommissionen.
3. Forslaget til pakke skal være 
behørigt begrundet og underbygget. Det 
skal navnlig indeholde følgende 
elementer:
a) en forklaring på foreneligheden med de 
strategiske retningslinjer, jf. artikel 2, stk. 
1, nr. 5b, og overensstemmelsen med de 
strukturelle udfordringer og prioriteter, 
der er udpeget som led i det europæiske 
semester eller som led i makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer, eller med andre 
aktioner forbundet med gennemførelsen 
af EU-retten
b) den forventede virkning af pakken for 
konvergens og konkurrenceevne
c) en begrundelse for sammenhængen i 
pakken på alle de politikområder, hvor 
foranstaltningerne skal gennemføres
d)- bidraget til gennemførelsen af 
Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelser, jf. artikel 7b, stk. 2, og om 
muligt den afsmittende virkning i andre 
medlemsstater
e)- den forventede økonomiske, 
samfundsmæssige og, hvor det er 
relevant, miljømæssige virkning af 
reformerne og investeringerne i den 
berørte medlemsstat, herunder på 
resultattavlen for det europæiske semester 
(hovedindikatorer og supplerende 
indikatorer) samt på den sociale 
resultattavle for den europæiske søjle for 
sociale rettigheder
f) de ledsageforanstaltninger, der er 
behov for, navnlig for at afbøde de 
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negative miljømæssige, økonomiske og 
sociale virkninger, som er udpeget, og 
bidraget til en styrkelse af samhørigheden
g) de anslåede samlede omkostninger ved 
den indgivne pakke, støttet på passende 
dokumentation
h) de påtænkte reform- og 
investeringsprojekter, den dertil knyttede 
reformperiode og en cost-benefit-analyse
i) delmål, mål og en tidsplan for 
gennemførelsen af reformerne over en 
periode på højst fire år og for 
investeringernes vedkommende over en 
periode på højst syv år
j) den berørte medlemsstats ordninger for 
effektiv gennemførelse af pakken, 
herunder de foreslåede delmål og mål 
samt de dertil knyttede indikatorer
k) den påtænkte medfinansiering af 
reform- og investeringspakken, beregnet i 
henhold til artikel 7k
l) hvis det er relevant, oplysninger om 
eksisterende eller planlagt EU-
finansiering.
En medlemsstat, der ønsker at modtage et 
supplement til det maksimale finansielle 
bidrag, jf. artikel 7f, indgiver, ud over de 
elementer, der angivet ovenfor, en 
forklaring på de ekstraordinære 
omstændigheder, der begrunder behovet 
for den særlige pakke, og en forklaring på 
dens økonomiske, sociale og, hvis det er 
relevant, miljømæssige virkning på den 
berørte medlemsstat.
4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
forslag til reform- og investeringspakker 
af høj kvalitet kan Kommissionen på en 
medlemsstats anmodning organisere 
peerrådgivning, så den anmodende 
medlemsstat kan nyde godt af andre 
medlemsstaters erfaringer.

Or. en
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 7 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7i
Kommissionens vurdering

1. Ved vurderingen af forslaget til 
pakke arbejder Kommissionen tæt 
sammen med den berørte medlemsstat. 
Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
yderligere oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremsender de ønskede 
yderligere oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre forslaget, inden det 
indgives officielt.
2. Ved vurderingen af forslaget til 
den foreslåede pakke tager Kommissionen 
højde for begrundelsen og de elementer, 
som den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 7h, stk. 3, og andre 
relevante oplysninger.
3. Kommissionen vurderer 
pakkeforslagets produktivitet, effektivitet, 
sammenhæng og relevans og tager med 
henblik herpå hensyn til følgende fire 
kriterier:
a) produktivitet:
i) hvorvidt forslaget til pakke forventes at 
have positive og varige virkninger for den 
berørte medlemsstat med henblik på at nå 
målsætningerne som omhandlet i artikel 4 
og 5 under hensyntagen til 
ledsageforanstaltningerne
ii) hvorvidt forslaget til pakke forventes at 
have en varig økonomisk, social og, hvor 
det er relevant, miljømæssig virkning i 
den berørte medlemsstat, herunder på 
resultattavlen for det europæiske semester 
(hovedindikatorer og supplerende 
indikatorer) samt på den sociale 
resultattavle for den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, og produktiviteten af 
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ledsageforanstaltningerne, der påtænkes 
for at afbøde de negative miljømæssige, 
økonomiske og sociale virkninger, som er 
udpeget
iii) hvorvidt de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
forslaget til pakke, herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de dertil knyttede 
indikatorer
iv) hvorvidt forslaget til pakke forventes at 
bidrage effektivt til medlemsstatens 
konvergens og konkurrenceevne i 
gennemførelsesperioden og bidrage til at 
styrke samhørigheden
b) effekivitet:
i) hvorvidt medlemsstatens begrundelse 
for beløbet for de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med det 
forslag til pakke, der er indgivet, er 
rimelig og plausibel
ii) hvorvidt de påtænkte reform- og 
investeringsprojekter, den dertil knyttede 
reform- og investeringsperiode og den 
detaljerede cost-benefit-analyse er 
rimelige og plausible
c) sammenhæng:
i) hvorvidt forslaget til pakke er 
sammenhængende på tværs af alle de 
politikområder, hvor foranstaltningerne 
vil blive gennemført
ii) hvorvidt forslaget til pakke er i 
overensstemmelse med Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelser som 
omhandlet i artikel 7b, stk. 2
d) relevans:
i) hvovidt forslaget til pakke er foreneligt 
med de strategiske retningslinjer, jf. 
artikel 2, stk. 1, nr. 5b
ii) hvorvidt forslaget til pakke er i 
overensstemmelse med de strukturelle 
udfordringer og prioriteter, der er udpeget 
i forbindelse med det europæiske semester 
eller som led i gennemførelsen af 
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makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer
iii) hvorvidt forslaget til pakke er i 
overensstemmelse med andre relevante 
aktioner forbundet med gennemførelsen 
af EU-retten
De vurderingskriterier, der er omhandlet i 
dette stykke, skal anvendes efter 
retningslinjerne i bilag II.
Kommissionen skal desuden vurdere 
arten, alvoren og varigheden af den 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
virkning af ekstraordinære 
omstændigheder, jf. artikel 7f, på 
grundlag af de elementer, der er fremlagt 
af medlemsstaten i henhold til artikel 7h.
4. Med henblik på vurderingen af de 
forslag til pakker, som medlemsstaterne 
har indgivet, kan Kommissionen bistås af 
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 7 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7j
Kommissionens afgørelse

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af forslaget ved hjælp 
af en delegeret retsakt i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 36a. Hvis 
Kommissionens vurdering af det forslag 
til pakke, som medlemsstaten har indgivet, 
er positiv, fastsættes det i afgørelsen, 
hvilke reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, 
herunder delmålene og målene og det 
finansielle bidrag, der er tildelt i henhold 
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til artikel 7f, samt den nationale 
medfinansiering.
Det finansielle bidrag supplerer andre 
foranstaltninger eller aktioner, der støttes 
med EU-midler, i henhold til artikel 33.
2. Det finansielle bidrag til pakker, 
der opfylder kriterierne i artikel 7i, 
fastsættes som følger:
a) hvis beløbet for de anslåede 
samlede omkostninger i forbindelse med 
forslaget til pakke minus den nationale 
medfinansiering er lig med eller højere 
end det maksimale finansielle bidrag for 
den pågældende medlemsstat, jf. artikel 
7e, plus, hvis det er relevant, supplementet 
til bidraget som omhandlet i artikel 7f, er 
det finansielle bidrag, der tildeles den 
berørte medlemsstat, lig med det fulde 
beløb af det maksimale finansielle bidrag, 
der er omhandlet i artikel 7e, plus, hvis 
det er relevant, supplementet til det 
finansielle bidrag som omhandlet i artikel 
7f.
b) hvis de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med pakken 
minus den nationale medfinansiering er 
lavere end det maksimale finansielle 
bidrag for den pågældende medlemsstat, 
jf. artikel 7e, plus, hvis det er relevant, 
supplementet til bidraget som omhandlet i 
artikel 7f, er det finansielle bidrag, der 
tildeles medlemsstaten, lig med beløbet for 
de anslåede samlede omkostninger i 
forbindelse med forslaget til pakke minus 
den nationale medfinansiering.
Hvis forslaget til pakke ikke opfylder 
kriterierne i artikel 7i, stk. 3, tildeles den 
berørte medlemsstat ikke noget finansielt 
bidrag. I overensstemmelse artikel 19, stk. 
2, litra d), kan den berørte medlemsstat 
anmode om teknisk støtte for at muliggøre 
en bedre udarbejdelse af forslaget i de 
efterfølgende cyklusser.
3. Ved Kommissionens afgørelse, der 
er omhandlet i stk. 1, fastsættes desuden: 
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a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og mål, 
som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af pakken
b) beskrivelsen af reformerne og 
investeringsprojekterne og beløbet for 
pakkens anslåede samlede omkostninger
c) perioden for pakkens 
gennemførelse, idet følgende præciseres:
i) for så vidt angår investeringens 
afslutning skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet 
skal være gennemført, ophøre senest syv 
år efter vedtagelsen af afgørelsen
ii) for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal den periode, inden for 
hvilken disse skal være gennemført, 
ophøre senest fire år efter vedtagelsen af 
afgørelsen
d) de detaljerede ordninger og 
tidsplanen for den berørte medlemsstats 
gennemførelse af reform- og 
investeringspakken og rapportering 
herom inden for det europæiske semester
e) de relevante indikatorer 
vedrørende opfyldelse af delmålene og 
målene og
f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data.
4. Hvis Kommissionen giver en 
negativ vurdering af et forslag til pakke, 
meddeler den en behørigt begrundet 
vurdering senest fire måneder efter 
medlemsstatens indgivelse af forslaget .

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
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Artikel 7 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7k
National medfinansiering og graduering

1. Medlemsstaterne medfinansierer 
mindst 25 % af pakkens anslåede samlede 
omkostninger, jf. artikel 7h, stk. 3.
2. Hvis en medlemsstat på 
tidspunktet for indgivelse af forslag til en 
pakke eller en ændret pakke i 
overensstemmelse med artikel 7h i denne 
forordning oplever et alvorligt økonomisk 
tilbageslag, jf. artikel 6 i forordning 
(EU)..../.... [forordning om en 
forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet som 
foreslået i COM(2019)0354], tilgodeses 
den med en halvering af den nationale 
medfinansiering inden for rammerne af 
budgetinstrumentet i forbindelse med en 
specifik fase eller forslagsindkaldelse, jf. 
artikel 7h.
3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om reduktionen af den 
nationale medfinansiering senest tre 
måneder fra modtagelse af anmodningen 
fra medlemsstaten. I afgørelsen fastsættes 
de årsager, der begrunder halveringen i 
den nationale medfinansiering.
4. Afgørelsen om reduktion af den 
nationale medfinansiering som omhandlet 
i denne artikels stk. 3 gælder for den 
specifikke fase eller forslagsindkaldelse, 
jf. artikel 7f, der indtræder efter datoen 
for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 7 l (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7l
Ændring af medlemsstatens pakke

1. Hvis en medlemsstat på grund af 
objektive omstændigheder, herunder 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med en nødsituation, som 
påvirker den pågældende medlemsstat 
eller hele Unionen, og som kræver en 
beredskabsindsats fra den pågældende 
medlemsstat eller robusthed til at modstå 
omfattende chok, eller hvis medlemsstaten 
oplever et alvorligt økonomisk tilbageslag 
som fastlagt i forordningen (EU)..../.... 
ikke længere kan indfri pakken, herunder 
relevante delmål og mål, enten delvist 
eller helt, kan den berørte medlemsstat 
fremsætte en begrundet anmodning til 
Kommissionen om at ændre eller erstatte 
den afgørelse, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 7j, stk. 1. Med henblik 
herpå kan medlemsstaten foreslå en 
ændret eller ny pakke.
2. Hvis Kommissionen finder, at den 
berørte medlemsstats begrundelse 
berettiger en ændring af den relevante 
pakke, vurderer Kommissionen den nye 
eller ændrede pakke i henhold til artikel 
7i og træffer en ny afgørelse i henhold til 
artikel 7j senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.
3. Hvis Kommissionen finder, at den 
berørte medlemsstats begrundelse ikke 
berettiger en ændring af den relevante 
pakke, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter 
den officielle indgivelse af anmodningen 
efter at have givet den berørte 
medlemsstat mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Or. en
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 7 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7m
Regler for betaling, suspension og 
annullation af finansielle bidrag

1. Den kommissionsafgørelse, der er 
omhandlet i artikel 7j, stk. 1, i denne 
forordning udgør en specifik retlig 
forpligtelse som omhandlet i 
finansforordningen, hvilket kan bygge på 
samlede forpligtelser. Budgetmæssige 
forpligtelser kan opdeles i årlige trancher 
over flere år.

2. I tillæg til finansforordningens 
artikel 12, stk. 4, fremføres uudnyttede 
forpligtelsesbevillinger i medfør af denne 
forordning automatisk, og der kan indgås 
forpligtelser herfor indtil den 31. 
december 2027. Det fremførte beløb 
anvendes som det første i det følgende 
regnskabsår.
3. Betaling af finansielle bidrag til 
den berørte medlemsstat i henhold til 
denne artikel foretages i 
overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, forudsat at der er 
midler til rådighed.
4. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt delmålene og målene i den 
afgørelse, der er omhandlet i artikel 7j, 
stk. 1, forelægger den Kommissionen en 
behørigt begrundet anmodning om 
betaling af det finansielle bidrag. 
Kommissionen vurderer senest to 
måneder efter modtagelsen af 
anmodningen, om de relevante delmål og 
mål i den afgørelse, der er omhandlet i 
artikel 7j, stk. 1, er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Med henblik herpå 
bistås Kommissionen eventuelt af 
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relevante eksperter.
Hvis Kommissionen giver en positiv 
vurdering, udbetales det finansielle bidrag 
i overensstemmelse med 
finansforordningen.
5. Hvis Kommissionen som følge af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 4, 
konstaterer, at delmålene og målene i den 
afgørelse, der er omhandlet i artikel 7j, 
stk. 1, ikke er gennemført på 
tilfredsstillende vis, suspenderes 
betalingen af hele eller dele af det 
finansielle bidrag. Den berørte 
medlemsstat kan fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens vurdering. 
Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og mål, der er omhandlet i artikel 
7j, stk. 1.
6. Uanset finansforordningens 
artikel 116, stk. 2, løber betalingsfristen 
fra datoen for meddelelsen af det positive 
resultat til medlemsstaten i henhold til stk. 
4, andet afsnit, eller fra datoen for 
meddelelsen af ophævelsen af 
suspensionen i henhold til stk. 5, andet 
afsnit.
7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen det beløb, det 
finansielle bidrag lyder på, i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, 
efter at have givet den berørte 
medlemsstat mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger inden for to måneder 
fra meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.
8. Hvis medlemsstaten inden for 18 
måneder fra vedtagelsen af den i denne 
forordnings artikel 7j, stk. 1, omhandlede 
afgørelse ikke har gjort konkrete 
fremskridt med opfyldelsen af relevante 
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delmål og mål, annullerer Kommissionen 
det beløb, det finansielle bidrag lyder på, i 
henhold til finansforordningens artikel 
14, stk. 1.
Kommissionen træffer afgørelse om 
annullation af det finansielle bidrag efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering om, at der ikke 
er gjort konkrete fremskridt med 
opfyldelsen af relevante delmål og mål.

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 7 n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7n
Medlemsstatens rapportering inden for 
rammerne af det europæiske semester

Uden at dette berører denne forordnings 
artikel 7j, stk. 3, litra d), aflægger den 
berørte medlemsstaterne regelmæssigt 
rapport inden for rammerne af det 
europæiske semester, om fremskridtene 
med at opfylde reformpakkerne. Med 
henblik herpå anvender medlemsstaterne 
det europæiske semester som redskab til 
rapportering om fremskridtene med 
gennemførelsen af pakkerne. De 
detaljerede ordninger og tidsplanen for 
rapportering, herunder ordningerne for, 
hvordan Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data, fastsættes i 
den afgørelse, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 7j, stk. 1. Hvis den 
berørte medlemsstat gennemfører et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 
nr. 472/2013, finder den relevante 
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rapportering sted i den sammenhæng i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
heri.

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 7 o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7o
Oplysninger til Europa-Parlamentet og 

Rådet og meddelelse om medlemsstaternes 
pakker

1. Kommissionen fremsender de 
pakker, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7j, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade den berørte 
medlemsstats offentlige interesser.
2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen i den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante pakke, herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de 
nationale myndigheder i den berørte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Instrumentet til gennemførelse af 
reformer

Konvergens- og reforminstrument

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til målsætningerne i artikel 4, 
litra a), og artikel 5, stk. 2, litra a), er de 
strukturreformer, der er berettiget til 
finansiering under programmet, de 
reformer, som tager sigte på at tackle 
udfordringer, som er udpeget som led i det 
europæiske semester for samordning af den 
økonomiske politik.

I henhold til målsætningerne i artikel 4 og 
5 er de strukturreformer, der er berettiget 
til finansiering under programmet, de 
reformer, som tager sigte på at tackle 
udfordringer og prioriteter, som er udpeget 
som led i det europæiske semester for 
samordning af den økonomiske politik 
eller som led i gennemførelsen af 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer, der er relevante 
for forberedelse af deltagelsen i 
euroområdet eller i forbindelse med 
gennemførelse af EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Yderligere bevillinger

1. Foruden gennem den 
finansieringsramme, der er fastsat i i 
denne forordnings artikel 7, stk. 2, kan 
konvergens- og reforminstrumentet 
finansieres gennem supplerende bidrag 
fra medlemsstaterne eller fra fælles 
gældsudstedelse, der kan finansieres via 
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Unionens nye egne indtægter. Disse 
yderligere midler bruges i henhold til 
reglerne for og med henblik på 
konvergens- og reforminstrumentet. De 
udgør eksterne formålsbestemte indtægter 
ud over de tilfælde, der er nævnt i 
finansforordningens artikel 21, stk. 2, 
litra a). Finansforordningens artikel 22, 
stk. 2, litra a), finder anvendelse på de 
supplerende bidrag. 
2. Supplerende bidrag fra 
medlemsstater eller fra fælles 
gældsudstedelse finansieret af Unionens 
egne indtægter som omhandlet i stk. 1 
skal anvendes i henhold til reglerne i 
denne forordning. Med henblik herpå 
afholder Kommissionen årlige 
forslagsindkaldelser, i hver relevante fase, 
i overensstemmelse med artikel 10 
vedrørende tildeling af supplerende 
bidrag, der bør stilles til rådighed for de 
berørte medlemsstater i hver fase og ved 
hver forslagsindkaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8b
Støtteberettigede medlemsstater

Konvergens- og reforminstrumentet er til 
rådighed for de medlemsstater, der ikke 
har euroen som valuta, som har truffet 
konkrete foranstaltninger til at tiltræde 
euroområdet, og som ikke har underrettet 
Kommissionen om deres hensigt om at 
deltage i budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne i 
henhold til artikel 7a, stk. 3. I denne 
sammenhæng bør "konkrete 
foranstaltninger" bør bestå i et formelt 
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brev fra den berørte medlemsstats 
regering til Kommissionen, hvori den 
giver klart tilsagn om at ville tiltræde 
euroområdet inden for en rimelig og 
fastlagt tidsramme og , efter at have 
rådført sig med Kommissionen, 
fremlægger en troværdig, tidsbunden 
køreplan for gennemførelsen af konkrete 
foranstaltninger til forberedelse af 
vellykket deltagelse i euroområdet, 
herunder foranstaltninger, der sikrer 
fuldstændig tilpasning af dens nationale 
lovgivning til kravene i EU-retten 
(herunder bankunionen).
Hvis en medlemsstat ikke påviser, at den 
træffer konkrete foranstaltninger til at 
tiltræde euroområdet, og ikke har 
underrettet Kommissionen om dens 
intention om at deltage i 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, jf. artikel 7a, stk. 3, 
tildeles det finansielle bidrag til andre 
medlemsstater, der deltager i konvergens- 
og reforminstrumentet i overensstemmelse 
med artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag I fastsættes det maksimale 
finansielle bidrag, der er til rådighed for 
hver medlemsstat ud af den samlede 
finansieringsramme for det instrument til 
gennemførelse af reformer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a). Et 
sådant maksimalt finansielt bidrag 
beregnes for hver medlemsstat under 
anvendelse af kriterierne og metoden i 
bilaget på grundlag af befolkningen i den 
enkelte medlemsstat. Et sådant maksimalt 

I bilag I fastsættes det maksimale 
finansielle bidrag, der er til rådighed for 
hver medlemsstat ud af den samlede 
finansieringsramme for det konvergens- og 
reforminstrument, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra a). Et sådant 
maksimalt finansielt bidrag beregnes for 
hver medlemsstat under anvendelse af 
kriterierne og metoden i bilaget på 
grundlag af befolkningen og 
reciprokværdien af 
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finansielt bidrag skal være til rådighed, så 
de kan tildeles den enkelte medlemsstat, 
helt eller delvist, i hver fase og ved hver 
forslagsindkaldelse i tildelingsprocessen, 
jf. artikel 10

bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger i den enkelte medlemsstat. Et 
sådant maksimalt finansielt bidrag skal 
være til rådighed, så de kan tildeles den 
enkelte medlemsstat, helt eller delvist, i 
hver fase og ved hver forslagsindkaldelse i 
tildelingsprocessen, jf. artikel 10

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en periode på 20 måneder fra 
denne forordnings anvendelsesdato stiller 
Kommissionen 11 000 000 000 EUR til 
rådighed til tildeling, hvilket udgør 50 % 
af den samlede finansieringsramme, der er 
omhandlet i stk. 7, stk. 2, litra a). Den 
enkelte medlemsstat kan foreslå, at den 
modtager hele det maksimale finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 9, til at 
opfylde de reformtilsagn, den har foreslået 
i henhold til artikel 11.

2. Indtil ... [36 måneder fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse stiller 
Kommissionen 50 % af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i stk. 
7, stk. 2, litra a), til rådighed til tildeling. 
Den enkelte medlemsstat kan foreslå, at 
den modtager hele det maksimale 
finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 9, til at opfylde de reformtilsagn, 
den har foreslået i henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I den periode, der påbegyndes efter 
udløbet af den periode, der er omhandlet i 
stk. 2, stiller Kommissionen 
11 000 000 000 EUR til rådighed til 
tildeling, hvilket udgør de resterende 50 % 
af den samlede finansieringsramme for det 
instrument til gennemførelse af reformer, 

3. Mellem ... [36 måneder fra datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse] og 
... [72 måneder fra datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse] stiller 
Kommissionen de resterende 50 % af den 
samlede finansieringsramme, som er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, plus det beløb, 
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som er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), 
plus det beløb, som ikke er blevet tildelt i 
henhold til stk. 2, på grundlag af 
forslagsindkaldelser, der tilrettelægges og 
offentliggøres inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer. Den første forslagsindkaldelse 
vedrører tildeling af 11 000 000 000 EUR.

som ikke er blevet tildelt i henhold til stk. 
2, til rådighed til tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den tilgængelige samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra a), efter den første 
forslagsindkaldelse, der er omhandlet i 
stk. 3, ikke er blevet tildelt fuldt ud i 
henhold til stk. 2 og 3, afholder 
Kommissionen yderligere 
forslagsindkaldelser. Med henblik herpå 
vedtager og offentliggør den en vejledende 
tidsplan for yderlige forslagsindkaldelser, 
der skal afholdes i den berørte periode, og 
angiver for den enkelte forslagsindkaldelse 
det resterende beløb af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra a).

4. Fra... [72 måneder fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse] stiller 
Kommissionen det beløb til rådighed til 
tildeling, som ikke er blevet tildelt i 
henhold til denne artikels stk. 3, på 
grundlag af årlige forslagsindkaldelser, 
der afholdes og offentliggøres inden for 
rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet og i overensstemmelse 
med tidsplanen for det europæiske 
semester. Med henblik herpå vedtager og 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
yderlige forslagsindkaldelser, der skal 
afholdes i den berørte periode, og angiver 
for den enkelte forslagsindkaldelse det 
resterende beløb af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer, indgiver et forslag til 
reformtilsagn til Kommissionen. Forslaget 
skal indeholde et detaljeret sæt 
foranstaltninger til gennemførelse af 
strukturreformer som reaktion på 
udfordringer, der er udpeget i forbindelse 
med det europæiske semester, samt delmål, 
mål og en tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne på maksimalt tre år.

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage støtte inden for rammerne af 
konvergens- og reforminstrumentet, 
indgiver et forslag til reformtilsagn til 
Kommissionen. Forslaget skal indeholde et 
detaljeret sæt foranstaltninger til 
gennemførelse af strukturreformer som 
reaktion på udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester, 
samt delmål, mål og en tidsplan for 
gennemførelsen af reformerne på 
maksimalt syv år. Med henblik på at sikre 
bred tilslutning til de tilstræbte reformer 
hører de medlemsstater, der ønsker at 
benytte sig af programmet, i forbindelse 
med processen med at udarbejde forslag 
til pakker relevante interessenter, f.eks. 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og andre 
repræsentanter for erhvervslivet samt 
civilsamfundet i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 240/2014, 
samt de nationale parlamenter.

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den berørte medlemsstat 
fremlægger forslaget til reformtilsagn 
sammen med dets nationale reformprogram 
i form at et særskilt bilag. Det særskilte 
bilag kan indgives sammen med det 
nationale reformprogram eller på et andet 
tidspunkt.

2. Den berørte medlemsstat 
fremlægger forslaget til reformtilsagn 
sammen med dets nationale reformprogram 
i form at et særskilt bilag. Det særskilte 
bilag kan indgives sammen med det 
nationale reformprogram eller efter en 
bestemt tidsplan vedtaget af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arten og betydningen af de 
strukturreformer, der foreslås i forbindelse 
med de udfordringer, der er udpeget i 
forbindelse med det europæiske semester;

a) en forklaring på de 
strukturreformer, der foreslås i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der er 
udpeget i forbindelse med det europæiske 
semester eller som led i gennemførelsen af 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer eller i forbindelse 
med andre relevante foranstaltninger til 
gennemførelse af EU-retten

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en begrundelse for 
sammenhængen i pakken på tværs af alle 
de politikområder, hvor 
foranstaltningerne skal gennemføres;

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) en begrundelse for 
reformtilsagnenes bidrag til forberedelsen 
af tiltrædelse med henblik på indførelse af 
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euroen

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de forventede økonomiske og 
samfundsmæssige virkninger af reformen 
i den berørte medlemsstat og, om muligt, 
den afsmittende virkning i andre 
medlemsstater

b) den forventede økonomiske, 
samfundsmæssige og, hvor det er relevant, 
miljømæssige virkning af reformerne i 
den berørte medlemsstat, herunder på 
resultattavlen for det europæiske semester 
(hovedindikatorer og supplerende 
indikatorer) samt på den sociale 
resultattavle for den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for

c) de ledsageforanstaltninger, der er 
behov for, navnlig for at afbøde de 
negative miljømæssige, økonomiske og 
sociale virkninger, som er udpeget, og 
bidraget til at styrke samhørigheden

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de anslåede samlede omkostninger 
ved den indgivne pakke, støttet på 
passende dokumentation

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de planlagte reformer, den dertil 
knyttede reformperiode og en cost-benefit-
analyse

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) delmål, mål og en tidsplan for 
gennemførelsen af reformerne over en 
periode på maksimalt syv år

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den berørte medlemsstats interne 
ordninger for effektiv gennemførelse af 

e) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
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reformtilsagnene, herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de dertil knyttede 
indikatorer og og

reformtilsagnene, herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de dertil knyttede 
indikatorer og og

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
forslag til reformtilsagn af høj kvalitet, kan 
Kommissionen afholde peerrådgivning, 
med henblik på at den anmodende 
medlemsstat kan nyde godt af andre 
medlemsstaters erfaringer.

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
forslag til reformtilsagn af høj kvalitet, kan 
Kommissionen på den berørte 
medlemsstats anmodning organisere 
peerrådgivning, så den anmodende 
medlemsstat kan nyde godt af andre 
medlemsstaters erfaringer.

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved vurderingen af forslaget til 
reformtilsagn samarbejder Kommissionen 
tæt med den berørte medlemsstat. 
Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
yderligere oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremsender de ønskede 
yderligere oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre forslaget, inden det 
indgives officielt.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved vurderingen af forslaget til 
reformtilsagn og fastsættelsen af, hvilket 
beløb der tildeles den berørte medlemsstat, 
tager Kommissionen hensyn til 
begrundelsen og de elementer, som den 
berørte medlemsstat har fremlagt, jf. stk. 
3, og andre relevante oplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen vurderer arten og 
betydningen af forslaget til reformtilsagn 
og tager med henblik herpå hensyn til 
følgende kriterier:

udgår

(a) om reformtilsagnene:
i) forventes effektivt at tackle de 
udfordringer, som er udpeget som led i det 
europæiske semester, nemlig:
i de landespecifikke henstillinger og i 
andre relevante dokumenter fra det 
europæiske semester, som Kommissionen 
har vedtaget officielt eller eller
hvis det er relevant, i proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer, der er fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1176/201130

ii) udgør en samlet reformpakke
iii) forventes at styrke den berørte 
medlemsstats økonomis resultater og 



PE648.526v01-00 84/140 PR\1201180DA.docx

DA

robusthed
iv) forventes at få varig virkning ved at 
blive gennemført, eventuelt ved at styrke 
den berørte medlemsstats institutionelle 
og administrative kapacitet og
(b) om de interne ordninger, som de 
berørte medlemsstater har foreslået, 
forventes at sikre effektiv gennemførelse 
af reformtilsagnene, herunder de 
foreslåede delmål og mål samt de dertil 
knyttede indikatorer, på maksimalt tre år.
De vurderingskriterier, der er omhandlet i 
dette stykke, skal anvendes efter 
retningslinjerne i bilag II.
_________________
30Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. 
november 2011 om forebyggelse og 
korrektion af makroøkonomiske 
ubalancer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 
25).

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Med henblik på vurderingen af de 
forslag til reformtilsagn, som 
medlemsstaterne har indgivet, kan 
Kommissionen bistås af eksperter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Udvalget for Økonomisk Politik, 
der blev nedsat ved Rådets afgørelse 
2000/604/EF om sammensætning af og 
vedtægter for Udvalget for Økonomisk 
Politik31, kan afgive udtalelse om de 
forslag til reformtilsagn, som 
medlemsstaterne har indgivet.

udgår

_________________
31Rådets afgørelse af 29. september 2000 
om sammensætning af og vedtægter for 
Udvalget for Økonomisk Politik 
(2000/604/EF) (EUT L 257 af 11.10.2000, 
s. 28).

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Kommissionens vurdering

1. Ved vurderingen af forslaget til 
reformtilsagn samarbejder Kommissionen 
tæt med den berørte medlemsstat. 
Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
yderligere relevante oplysninger. Den 
berørte medlemsstat fremsender de 
ønskede yderligere oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre forslaget, inden det 
indgives officielt.
2. Ved vurderingen af forslaget til 
reformtilsagn og fastsættelsen af, hvilket 
beløb der tildeles den berørte medlemsstat, 
tager Kommissionen hensyn til 
begrundelsen og de elementer, som den 
berørte medlemsstat har fremlagt, jf. 
artikel 11, stk. 3, samt andre relevante 
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oplysninger.
3. Kommissionen vurderer 
reformtilsagnet på grundlag af følgende 
kriterier:
a) produktivitet:
i) hvorvidt forslaget til pakke forventes at 
bidrage til forberedelsen til vedtagelsen af 
euroen og at have positive og varige 
virkninger for den berørte medlemsstat 
med henblik på at nå målsætninger som 
omhandlet i artikel 4 og 5 under 
hensyntagen til ledsageforanstaltningerne
ii) hvorvidt forslaget til pakke forventes at 
have en varig økonomisk, social og, hvor 
det er relevant, miljømæssig virkning i 
den berørte medlemsstat, herunder på 
resultattavlen for det europæiske semester 
(hovedindikatorer og supplerende 
indikatorer) samt på den sociale 
resultattavle for den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, og produktiviteten af 
ledsageforanstaltningerne, der påtænkes 
for at afbøde de negative miljømæssige, 
økonomiske og sociale virkninger, som er 
udpeget
iii) hvorvidt de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
reformtilsagnet, herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de dertil knyttede 
indikatorer
iv) hvorvidt forslaget til pakke forventes at 
bidrage effektivt til medlemsstatens 
konvergens i gennemførelsesperioden og 
bidrage til at styrke samhørigheden
b) effektivitet:
i) hvorvidt medlemsstatens begrundelse 
for beløbet for de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med det 
forslag til pakke, der er indgivet, er 
rimelig og plausibel
ii) hvorvidt det påtænkte reformtilsagn, 
den dertil knyttede reformperiode og den 
detaljerede cost-benefit-analyse er 
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rimelige og plausible
c) sammenhæng:
i) hvorvidt forslaget til pakke er 
sammenhængende på tværs af alle de 
politikområder, hvor foranstaltningerne 
vil blive gennemført
ii) hvorvidt forslaget til pakke er i 
overensstemmelse med EU's og 
medlemsstaternes forpligtelser som 
omhandlet i artikel 8
d) relevans:
i) hvorvidt forslaget til pakke er foreneligt 
med de strukturelle udfordringer og 
prioriteter, der er udpeget i forbindelse 
med det europæiske semester eller som led 
i gennemførelsen af makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer
ii) hvorvidt forslaget til pakke er 
foreneligt med andre relevante aktioner 
forbundet med gennemførelsen af EU-
retten 
iii) hvorvidt forslaget bidrager til 
forberedelsen af den berørte medlemsstats 
tiltrædelse med henblik på indførelse af 
euroen.
De vurderingskriterier, der er omhandlet i 
dette stykke, skal anvendes efter 
retningslinjerne i bilag II.
4. Med henblik på vurderingen af de 
forslag til reformtilsagn, som 
medlemsstaterne har indgivet, kan 
Kommissionen bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse senest fire Kommissionen træffer afgørelse senest fire 
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måneder efter medlemsstatens officielle 
indgivelse af forslaget ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af det forslag til 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
indgivet, er positiv, fastsættes det i 
afgørelsen, hvilke reformtilsagn 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmålene og målene og det finansielle 
bidrag, der er tildelt i henhold til artikel 10.

måneder efter medlemsstatens officielle 
indgivelse af forslaget ved hjælp af en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 36a. Hvis 
Kommissionens vurdering af det forslag til 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
indgivet, er positiv, fastsættes det i 
afgørelsen, hvilke reformtilsagn 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmålene og målene og det finansielle 
bidrag, der er tildelt i henhold til artikel 10. 

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det finansielle bidrag, der er 
omhandlet i stk. 1, skal fastsættes under 
hensyntagen til arten og betydningen af 
de reformer, som den berørte medlemsstat 
foreslår, som vurderet på grundlag af 
kriterierne i artikel 11, stk. 7, på basis af 
retningslinjerne i bilag II og i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

2. Det finansielle bidrag til 
reformtilsagn, der opfylder kriterierne i 
artikel 11a, fastsættes som følger:

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis det forslag til reformtilsagn, 
som den berørte medlemsstat har indgivet, 
fuldt ud opfylder kriterierne i artikel 11, 
stk. 7, anses reformtilsagnene for 
"essentielle", og det fulde beløb af det 
maksimale finansielle bidrag, jf. artikel 9, 

a) hvis de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med forslaget 
til reformtilsagn er lig med eller højere 
end det maksimale finansielle bidrag for 
den pågældende medlemsstat, jf. artikel 9, 
er det finansielle bidrag, der tildeles den 
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skal tildeles den berørte medlemsstat berørte medlemsstat, lig med det fulde 
beløb af det maksimale finansielle bidrag, 
jf. artikel 9

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det forslag til reformtilsagn, 
som den berørte medlemsstat har indgivet, 
opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 7, på 
tilfredsstillende vis, anses 
reformtilsagnene for "vigtige", og 
halvdelen af det fulde beløb af det 
maksimale finansielle bidrag, jf. artikel 9, 
skal tildeles den berørte medlemsstat og

b) hvis de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med forslaget 
til reformtilsagn er lavere end det 
maksimale finansielle bidrag for den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 9, er 
det finansielle bidrag, der tildeles den 
berørte medlemsstat, lig med de anslåede 
samlede omkostninger i forbindelse med 
forslaget til reformtilsagn

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det forslag til reformtilsagn, 
som den berørte medlemsstat har indgivet, 
ikke opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 7, 
på tilfredsstillende vis, tildeles den berørte 
medlemsstat ikke noget finansielt bidrag.

c) hvis forslaget til reformtilsagn ikke 
opfylder kriterierne i artikel 11a, tildeles 
den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag. I overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 2, litra d), kan den berørte 
medlemsstat anmode om teknisk støtte for 
at muliggøre en bedre udarbejdelse af 
forslaget i de efterfølgende cyklusser.

Or. en
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Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den afgørelse, der er omhandlet i stk. 
1, fastsættes det finansielle bidrag, der 
skal udbetales i én tranche, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført alle delmål og mål, som er 
udpeget i relation til gennemførelsen af de 
enkelte reformtilsagn.

Ved den afgørelse, der er omhandlet i stk. 
1, fastsættes også:

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgørelsen skal fastsættes perioden 
for reformtilsagnenes gennemførelse, som 
skal være senest tre år efter vedtagelsen af 
afgørelsen. Ved afgørelsen fastlægges 
også: de detaljerede ordninger og 
tidsplanen for den berørte medlemsstats 
gennemførelse af reformtilsagnene og 
rapportering herom inden for det 
europæiske semester de relevante 
indikatorer vedrørende opfyldelse af 
delmålene og målene og den måde, hvorpå 
Kommissionen gives adgang til de 
underliggende relevante data.

a)  det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og mål, 
som er udpeget i relation til 
reformtilsagnene

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
pakkens anslåede samlede omkostninger
c) perioden for reformtilsagnets 
gennemførelse, hvor den periode, inden 
for hvilken disse skal være gennemført, 
for så vidt angår gennemførelsen af 
reformerne, skal ophøre senest syv år efter 
vedtagelsen af afgørelsen.
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d) de detaljerede ordninger og 
tidsplanen for den berørte medlemsstats 
gennemførelse af reformtilsagnet og 
rapportering herom inden for det 
europæiske semester

e) de relevante indikatorer 
vedrørende opfyldelse af delmålene og 
målene og 

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere kan indfri sine reformtilsagn helt 
eller delvist, herunder relevante delmål og 
mål, kan den berørte medlemsstat rette en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
om at ændre eller erstatte den afgørelse, 
der er omhandlet i artikel 12, stk. 1. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå et 
ændret eller nyt sæt reformtilsagn.

1. Hvis medlemsstaten på grund af 
objektive omstændigheder, herunder 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med en nødsituation, som 
påvirker en bestemt medlemsstat eller hele 
Unionen, og som kræver en 
beredskabsindsats fra en medlemsstat 
eller robusthed til at modstå omfattende 
chok, ikke længere kan indfri sine 
reformtilsagn helt eller delvist, herunder 
relevante delmål og mål, kan den berørte 
medlemsstat rette en begrundet anmodning 
til Kommissionen om at ændre den 
afgørelse, der er omhandlet i artikel 12, stk. 
1. Med henblik herpå kan medlemsstaten 
foreslå et ændret sæt reformtilsagn.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører artikel 12, stk. 3, 
andet afsnit, aflægger den berørte 
medlemsstat regelmæssigt rapport inden 
for rammerne af det europæiske semester, 
om fremskridtene med at opfylde 
reformtilsagnene. Med henblik herpå 
opfordres medlemsstaterne til at anvende 
indholdet i de nationale reformprogrammer 
som et redskab til at rapportere om 
fremskridt hen imod reformgennemførelse. 
De detaljerede ordninger og tidsplanen for 
rapportering, herunder den måde, hvorpå 
Kommissionen gives adgang til de 
underliggende relevante data, fastsættes i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 12, 
stk. 1.

Uden at dette berører artikel 12, stk. 3, 
aflægger den berørte medlemsstat 
regelmæssigt rapport inden for rammerne 
af det europæiske semester, om 
fremskridtene med at opfylde 
reformtilsagnene. Med henblik herpå 
anvender medlemsstaterne indholdet i de 
nationale reformprogrammer som et 
redskab til at rapportere om fremskridt hen 
imod reformgennemførelse. De detaljerede 
ordninger og tidsplanen for rapportering, 
herunder den måde, hvorpå Kommissionen 
gives adgang til de underliggende relevante 
data, fastsættes i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 12, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle bidrag, der ydes til 
en medlemsstat inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer, har form af finansiering, som 
ikke er knyttet til udgifter, jf. 
finansforordningens artikel 125, stk. 1, litra 
a); det forvaltes i overensstemmelse med 
reglerne for direkte forvaltning som fastsat 
i nævnte forordning og kræver ikke 
national medfinansiering.

1. Det finansielle bidrag, der ydes til 
en medlemsstat inden for rammerne af 
konvergens- og reforminstrumentet, har 
form af finansiering, som ikke er knyttet til 
udgifter, jf. finansforordningens artikel 
125, stk. 1, litra a); det forvaltes i 
overensstemmelse med reglerne for direkte 
forvaltning som fastsat i nævnte forordning 
og kræver ikke national medfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tillæg til finansforordningens 
artikel 12, stk. 4, fremføres uudnyttede 
forpligtelsesbevillinger i henhold til denne 
forordning automatisk, og der kan indgås 
forpligtelser herfor indtil den 31. 
december 2027. Det fremførte beløb 
anvendes som det første i det følgende 
regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Reformernes varige karakter

1. En medlemsstat tilbagebetaler 
Kommissionen ethvert finansielt bidrag, 
som det har fået udbetalt i henhold til 
artikel 15 vedrørende et reformtilsagn, 
hvis de betingelser, der muliggjorde 
betalingen, inden for fem år fra 
betalingen har ændret sig væsentligt i den 
berørte medlemsstat.
2. Følgende tilfælde repræsenterer 
en væsentlig ændring af de betingelser, 
der muliggjorde betalingen:
a) de elementer, der førte til 
opfyldelsen af reformtilsagnene, ændres 
radikalt eller
b) de elementer, der førte til 
opfyldelsen af reformtilsagnene, ændres 
væsentligt af andre foranstaltninger.
3. Kommissionen træffer afgørelse 
om tilbagebetaling efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
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fremsætte bemærkninger inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat har 
givet samtykke hertil, kan Kommissionen 
iværksætte kommunikationsaktiviteter, der 
sikrer synligheden af EU-finansiering i den 
finansielle støtte, der påtænkes i 
reformtilsagnspakken.

2. Hvis den berørte medlemsstat har 
givet samtykke hertil, kan Kommissionen 
iværksætte kommunikationsaktiviteter, der 
sikrer synligheden af EU-finansiering i den 
finansielle støtte, der påtænkes i 
reformtilsagnspakken, herunder gennem 
fælles kommunikationsaktiviteter med de 
berørte nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) kommunikationsprojekter for 
indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, 
informationsformidling og udveksling af 
god praksis tilrettelæggelse af oplysnings- 
og informationskampagner, 
mediekampagner og -begivenheder, 
herunder intern kommunikation og i givet 
fald kommunikation via sociale netværk og

h) kommunikationsprojekter for 
indlæring, samarbejde, bevidstgørelse, 
informationsformidling og udveksling af 
god praksis, herunder gennem tekniske 
studiebesøg i medlemsstater, som har 
gennemført tilsvarende reformer; 
tilrettelæggelse af oplysnings- og 
informationskampagner, mediekampagner 
og -begivenheder, herunder intern 
kommunikation og i givet fald 
kommunikation via sociale netværk

Or. en
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Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udarbejdelse og offentliggørelse af 
materiale med henblik på at formidle 
oplysninger om og resultaterne af 
programmet, herunder gennem udvikling, 
drift og vedligeholdelse af systemer og 
redskaber, hvortil der bruges informations- 
og kommunikationsteknologier.

i) udarbejdelse og offentliggørelse af 
materiale med henblik på at formidle 
oplysninger om og resultaterne af 
programmet, herunder gennem udvikling, 
drift og vedligeholdelse af systemer og 
redskaber, hvortil der bruges informations- 
og kommunikationsteknologier og

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 1 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) alle andre relevante aktiviteter til 
støtte for de overordnede og specifikke 
mål i artikel 4 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage teknisk støtte under dette 
instrument, indgiver en anmodning om 
teknisk støtte til Kommissionen med 
angivelse af politikområderne og 
prioriteterne for støtte inden for 
programmets anvendelsesområde som 

1. En medlemsstat, der ønsker at 
modtage teknisk støtte under dette 
instrument, indgiver en anmodning om 
teknisk støtte til Kommissionen med 
angivelse af politikområderne og 
prioriteterne for støtte inden for 
programmets anvendelsesområde som 
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fastsat i artikel 6. Kommissionen afholder 
forslagsindkaldelser inden for rammerne af 
instrumentet for teknisk støtte med 
passende frister for indgivelse af 
anmodninger. Kommissionen kan give 
vejledning om de vigtigste dele, som 
anmodningen om støtte skal omfatte.

fastsat i artikel 6. Kommissionen afholder 
forslagsindkaldelser inden for rammerne af 
instrumentet for teknisk støtte med 
passende frister for indgivelse af 
anmodninger. Kommissionen kan give 
vejledning om de vigtigste dele, som 
anmodningen om støtte skal omfatte, og 
kan yderligere fremme og tilskynde 
medlemsstater med et stort støttebehov til 
at gøre brug af teknisk støtte.

Or. en

 Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne på deres eget initiativ, 
navnlig for at opnå bæredygtig økonomisk 
vækst og jobskabelse

a) gennemførelse af reformer i 
medlemsstaterne på deres eget initiativ, 
navnlig for at opnå bæredygtig og inklusiv 
økonomisk vækst, skabelse af job af høj 
kvalitet og social inklusion

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af vækstskabende 
reformer i forbindelse med økonomiske 
styringsprocesser, navnlig de 
landespecifikke henstillinger i forbindelse 
med det europæiske semester og aktioner 
forbundet med gennemførelsen af EU-
retten

c) gennemførelse af reformer i 
forbindelse med økonomiske 
styringsprocesser, navnlig i forbindelse 
med det europæiske semester og aktioner 
forbundet med gennemførelsen af EU-
retten

Or. en
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Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) medlemsstaters udarbejdelse af 
forslag til reformtilsagn og gennemførelse 
af reformtilsagn

d) udarbejdelse af forslag og 
gennemførelse af pakker inden for 
rammerne af budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne og af 
reformtilsagn inden for rammerne af 
konvergens- og reforminstrumentet

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gennemførelse af reformer af 
relevans for forberedelse af medlemskab af 
euroområdet for medlemsstater, som ikke 
har euroen som valuta, og som påviseligt 
har truffet foranstaltninger til at indføre 
den fælles valuta inden for en given frist.

e) gennemførelse af reformer af 
relevans for forberedelse af medlemskab af 
euroområdet for medlemsstater, som 
afgiver reformtilsagn inden for rammerne 
af konvergens- og reforminstrumentet og

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 19 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktioner, som kan føre til 
gennemførelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling og principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
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rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I den samarbejds- og støtteplan, der 
er omhandlet i stk. 3, skal, særskilt fra 
anden teknisk støtte, udpeges de 
foranstaltninger, som knytter sig til 
forberedelse af medlemskab af 
euroområdet i henhold til artikel 32. I 
planen skal også særskilt udpeges de 
foranstaltninger, som knytter sig til de 
reformtilsagn, som medlemsstaterne har 
afgivet i henhold til artikel 13 og 29.

4. I den samarbejds- og støtteplan, der 
er omhandlet i stk. 3, skal, særskilt fra 
anden teknisk støtte, udpeges de 
foranstaltninger, som knytter sig til forslag 
til pakker afgivet inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne og forslagene til 
reformtilsagn afgivet inden for rammerne 
af konvergens- og reforminstrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan iværksætte 
kommunikationsaktiviteter, der sikrer 
synligheden af EU-finansiering i de 
støtteforanstaltninger, der påtænkes i 
samarbejds- og støtteplanerne.

3. Kommissionen kan iværksætte 
kommunikationsaktiviteter, der sikrer 
synligheden af EU-finansiering i de 
støtteforanstaltninger, der påtænkes i 
samarbejds- og støtteplanerne, herunder 
gennem fælles kommunikationsaktiviteter 
med de berørte nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 150
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Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre finansielle bidrag til instrumentet 
for teknisk støtte

Overførsel af midler til instrumentet for 
teknisk støtte

Or. en

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden gennem den 
finansieringsramme, der er fastsat i artikel 
7, stk. 2, litra b) og litra c), nr. ii), kan 
budgettet for teknisk støtte finansieres 
gennem supplerende frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne.

1. Foruden gennem den 
finansieringsramme, der er fastsat i denne 
forordnings artikel 7, stk. 2, kan budgettet 
for teknisk støtte finansieres gennem 
frivillige overførsler fra medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 21 i 
forordning (EU) ..../....  [efterfølgeren til 
forordningen om fælles bestemmelser] og 
efter proceduren i samme artikel, jf. 
denne forordnings artikel 7, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De supplerende frivillige bidrag, 
der er omhandlet i stk. 1, kan bestå af 
bidrag i henhold til artikel 100 i 
forordning [efterfølgeren til forordningen 
om fælles bestemmelser] og efter 
proceduren i samme artikel, jf. artikel 7, 
stk. 4.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Teknisk støtte kan også ydes af 
individuelle eksperter, der kan indbydes til 
at bidrage til udvalgte aktiviteter, som 
organiseres under programmet, når dette er 
nødvendigt for at nå de specifikke mål, der 
er fastsat i artikel 5, stk. 2, litra b), og litra 
c), nr. ii).

4. Støtte kan også ydes af individuelle 
eksperter, der kan indbydes til at bidrage til 
udvalgte aktiviteter, som organiseres under 
programmet, når dette er nødvendigt for at 
nå de specifikke mål, der er fastsat i artikel 
5.

Or. en

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at gennemføre instrumentet for teknisk 
støtte under programmet vedtager 
Kommissionen arbejdsprogrammer ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.

For at gennemføre instrumentet for teknisk 
støtte under programmet vedtager 
Kommissionen arbejdsprogrammer ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 36a og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I arbejdsprogrammerne fastsættes I arbejdsprogrammerne fastsættes 
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tildelingen vedrørende instrumentet for 
teknisk støtte. De fastsætter også de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
deres gennemførelse i overensstemmelse 
med de generelle og specifikke 
målsætninger som omhandlet i denne 
forordnings artikel 4, litra b), og artikel 5, 
litra b), og litra c), nr. ii, og udvælgelses- 
og tildelingskriterierne for tildeling af 
tilskud samt alle de elementer, der kræves i 
henhold til finansforordningen.

tildelingen vedrørende instrumentet for 
teknisk støtte. De fastsætter også de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
deres gennemførelse i overensstemmelse 
med de generelle og specifikke 
målsætninger som omhandlet i denne 
forordnings artikel 4 og 5 og udvælgelses- 
og tildelingskriterierne for tildeling af 
tilskud samt alle de elementer, der kræves i 
henhold til finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Kapitel IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår aktiviteter vedrørende 
finansiel støtte skal årsrapporten indeholde 
oplysninger om de berørte medlemsstaters 
fremskridt med reformtilsagnene inden for 
rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer. Årsrapporten 
skal også indeholde tilsvarende 
oplysninger om gennemførelsen af 
konvergensfacilitetens komponent 
finansiel støtte.

For så vidt angår aktiviteter vedrørende 
finansiel støtte skal årsrapporten indeholde 
oplysninger om de berørte medlemsstaters 
fremskridt med pakker inden for rammerne 
af budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. Årsrapporten skal også 
indeholde oplysninger om de berørte 
medlemsstaters fremskridt med 
reformtilsagnene inden for rammerne af 
konvergens- og reforminstrumentet.

Or. en
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Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) samarbejds- og støtteplaner som 
omhandlet i artikel 19, stk. 3 og

c) samarbejds- og støtteplaner som 
omhandlet i artikel 19, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) særlige foranstaltninger, der træffes 
i medfør af artikel 23, stk. 6.

d) særlige foranstaltninger, der træffes 
i medfør af artikel 23, stk. 6, og

Or. en

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemførelse af 
støtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget en uafhængig 
midtvejsevalueringsrapport om 
programmet senest fire år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse og en uafhængig 
efterfølgende evalueringsrapport om 
programmet senest fire år efter udløbet af 
den periode, der er angivet i artikel 1.

1. Senest ... [fire år fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse] 
indgiver Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet en uafhængig 
midtvejsevalueringsrapport om 
programmet og senest fire år efter udløbet 
af den periode, der er angivet i artikel 1, en 
uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport om programmet.

Or. en

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringen skal omfatte 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer, instrumentet for teknisk støtte og 
konvergensfaciliteten.

2. Evalueringerne skal omfatte 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, konvergens- og 
reforminstrumentet og instrumentet for 
teknisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midtvejsevalueringsrapporten ledsages i 
givet fald af et forslag til ændringer af 
denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Evalueringsrapporterne 
fremsendes også til Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Kapitel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL Va
UDØVELSE AF DE DELEGEREDE 
BEFØJELSER
Artikel 36a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 7j, stk. 1, artikel 12, 
stk. 1, og artikel 23, stk. 5, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.
3. Den i artikel 7j, stk. 1, artikel 12, 
stk. 1, og artikel 23, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
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Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 7j, stk. 1, artikel 12, stk. 
1, og artikel 523, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansieringsramme for det 
program, der er omhandlet i artikel 7, stk. 
2, litra b), og litra c), nr. ii), kan også 
omfatte udgifter til teknisk og administrativ 
støtte, herunder overvågning, 
kommunikation og evaluering, som kræves 
i henhold til forordning (EU) 2017/825, og 
som ikke er gennemført pr. 31. december 

2. Den finansieringsramme for 
instrumentet for teknisk støtte, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, kan også 
omfatte udgifter til teknisk og administrativ 
støtte, herunder overvågning, 
kommunikation og evaluering, som kræves 
i henhold til forordning (EU) 2017/825, og 
som ikke er gennemført pr. 31. december 
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2020. 2020.

Or. en

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Bilag -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG -I (nyt)
Metode til beregning af det maksimale finansielle bidrag for hver medlemsstat inden for 
rammerne af budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne.
Dette bilag fastsætter metoden til beregning af det maksimale finansielle bidrag til 
rådighed for hver medlemsstat inden for rammerne af budgetinstrumentet for konvergens 
og konkurrenceevne, jf. artikel 7e. Metoden sikrer et minimumsbidragsniveau for hver 
enkelt medlemsstat.
En medlemsstats maksimale finansielle bidrag inden for rammerne af budgetinstrumentet 
( ) for konvergens og konkurrenceevne defineres som følger: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

idet:
FS (finansiel støtte) er den finansieringsramme, der er til rådighed inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne som omhandlet i artikel 7, stk. 2 
og

 fordelingsnøglen for medlemsstat i bestemmes som:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

idet:
 er fordelingsnøglen for land i𝜶𝒊

 er bruttonationalproduktet (BNP) i 2018 pr. indbygger i land i,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 er det vægtede gennemsnitlige bruttonationalprodukt i 2018 pr. indbygger for 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

medlemsstaterne i EA-19,
 er den samlede befolkning i 2018 i land i,𝒑𝒐𝒑𝒊

 er den samlede befolkning i 2018 i medlemsstaterne i EA-19.𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨
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Anvendelsen af denne metode resulterer i følgende andel og beløb af det maksimale 
finansielle bidrag pr. medlemsstat, der inden for rammerne af budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne er til rådighed for de enkelte medlemsstater i hver fase og 
ved hver forslagsindkaldelse i den i artikel 7f beskrevne tildelingsproces:
[beløb tilføjes på et senere tidspunkt].
Fordelingsnøgle for beregning af maksimal støtte (% af det fulde beløb)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

I alt 100,00

Tillæg: forholdsmæssig tilpasning af det finansielle bidrag (artikel 7f)
I dette tillæg beskrives metoden til fastsættelse af det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaterne, i tilfælde af at det resterende beløb stilles til rådighed til tildeling i 
forbindelse med tildelingsprocessen, der er til rådighed i forbindelse med en 
forslagsindkaldelse, der afholdes efter udgangen af den anden periode på 24 måneder, 
ikke er tilstrækkeligt til at dække de finansielle bidrag til medlemsstater, der har indgivet 
et accepteret forslag inden for rammerne af en forslagsindkaldelse (under 
budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne).
I så fald beregnes det finansielle bidrag, der tildeles til medlemsstat i, som følger:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

Idet:
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FCi er det finansielle bidrag, der er tildelt medlemsstat I, fastsat på grundlag af kriterierne 
i artikel 7, litra i), og

 γ er justeringsfaktoren, der defineres som:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

hvor i er alle de medlemsstater, der har indgivet et forslag i forbindelse med 
forslagsindkaldelsen.

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af det maksimale finansielle 
bidrag pr. medlemsstat

Beregning af det maksimale finansielle 
bidrag pr. medlemsstat inden for 
rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet

Or. en

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette bilag beskrives metoden til 
beregning af det maksimale finansielle 
bidrag til rådighed for hver medlemsstat 
inden for rammerne af det finansielle 
støtteinstrument, jf. artikel 9, og det 
maksimale finansielle bidrag til rådighed 
for hver medlemsstat inden for rammerne 
af konvergensfacilitetens komponent 
finansiel støtte, jf. artikel 26.

I dette bilag beskrives metoden til 
beregning af det maksimale finansielle 
bidrag til rådighed for hver medlemsstat 
inden for rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet, jf. artikel 9.

Or. en
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Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Bilag 1 – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet til gennemførelse af 
reformer

Konvergens- og reforminstrument

Or. en

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Bilag I – overskrift 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale finansielle bidrag til en 
medlemsstat inden for rammerne af 
instrumentet til gennemførelse af 
reformer bestemmes som følger:

Det maksimale finansielle bidrag ( ) 𝑴𝑭𝑪𝒊
til en medlemsstat inden for rammerne af 
konvergens- og reforminstrumentet 
defineres som følger:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

hvor: hvor:

FS (finansiel støtte) er den 
finansieringsramme, der er til rådighed 
inden for rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer som omhandlet 
i artikel 7, stk. 2, litra a) og

FS (finansiel støtte) er den 
finansieringsramme, der er til rådighed 
inden for rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet som omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra a) og

fordelingsnøglen for medlemsstat i, αi, 
bestemmes som:

fordelingsnøglen for medlemsstat i, αi, 
bestemmes som:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

idet:
 er fordelingsnøglen for land i𝜶𝒊

er bruttonationalproduktet (BNP) i 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

2018 pr. indbygger i land i,
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 er det vægtede 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

bruttonationalprodukt i 2018 pr. 
indbygger for de støtteberettigede 
medlemsstater uden for euroområdet,

 er den samlede befolkning i land i,𝑝𝑜𝑝𝑖  er den samlede befolkning i 2018 i 𝑝𝑜𝑝𝑖
land i,

 er den samlede befolkning i alle 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
EU-27-medlemsstater.

 er den samlede befolkning i 2018 i 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
støtteberettigede medlemsstater uden for 
euroområdet

Or. en

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af denne formel resulterer i 
følgende andel og beløb for det maksimale 
finansielle bidrag, der inden for rammerne 
af instrumentet til gennemførelse af 
reformer er til rådighed for de enkelte 
medlemsstater i hver fase og ved hver 
forslagsindkaldelse i den i artikel 10 
beskrevne tildelingsproces:

Anvendelsen af denne formel resulterer i 
følgende andel og beløb for det maksimale 
finansielle bidrag, der inden for rammerne 
af konvergens- og reforminstrumentet er 
til rådighed for de enkelte medlemsstater i 
hver fase og ved hver forslagsindkaldelse i 
den i artikel 10 beskrevne tildelingsproces:

Or. en

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 3 – tabel 1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tabel -1 (ny)
Fordelingsnøgle for beregning af maksimal støtte (% af det fulde beløb)
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BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89
I alt 100,00

[Beløb tilføjes på et senere tidspunkt]

Or. en

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 3 – tabel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Bilag I – overskrift 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiel støtte inden for rammerne af 
konvergensfaciliteten

udgår

Or. en

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
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Bilag I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette tillæg fastlægges metoden til 
fastsættelse af det finansielle bidrag, der 
tildeles medlemsstaterne, i tilfælde af at det 
resterende beløb af den samlede 
finansieringsramme, der er til rådighed i 
forbindelse med en forslagsindkaldelse, der 
afholdes ved udgangen af de første tyve 
måneder, ikke er tilstrækkelig til at dække 
de finansielle bidrag til medlemsstater, der 
har indsendt forslag i forbindelse med med 
en forslagsindkaldelse (inden for rammerne 
af enten instrumentet til gennemførelse af 
reformer eller konvergengsfacilitetens 
komponent finansiel støtte).

I dette tillæg fastlægges metoden til 
fastsættelse af det finansielle bidrag, der 
tildeles medlemsstaterne, i tilfælde af at det 
resterende beløb af den samlede 
finansieringsramme, der er til rådighed i 
forbindelse med en forslagsindkaldelse, der 
afholdes ved udgangen af anden periode 
på 36 måneder, ikke er tilstrækkelig til at 
dække de finansielle bidrag til 
medlemsstater, der har indsendt forslag i 
forbindelse med en forslagsindkaldelse 
inden for rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en
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Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 7 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hvis vurderingen er, at (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
medlemsstatens reformforslag inden for 
rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer fuldt ud 
opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 7, og 
derfor kan modtage det maksimale 
finansielle bidrag 

hvis vurderingen er, at 𝑴𝑭𝑪𝒊
medlemsstatens reformforslag inden for 
rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet fuldt ud opfylder 
kriterierne i artikel 11, stk. 7, og derfor kan 
modtage det maksimale finansielle bidrag

Or. en

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 hvis vurderingen er, at 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
medlemsstatens reformforslag inden for 
rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer fuldt ud 
opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 7, og 
derfor kan modtage det maksimale 
finansielle bidrag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 hvis vurderingen er, at (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
medlemsstatens reformforslag inden for 
rammerne af konvergensfacilitetens 
komponent finansiel støtte fuldt ud 

udgår
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opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 7, og 
artikel 27, stk. 3, og derfor kan modtage 
det maksimale finansielle bidrag eller

Or. en

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 7 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 hvis vurderingen er, at 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
medlemsstatens reformforslag inden for 
rammerne af konvergensfacilitetens 
komponent finansiel støtte på 
tilfredsstillende vis opfylder kriterierne i 
artikel 11, stk. 7, og artikel 27, stk. 3, og 
derfor kan modtage halvdelen af det 
maksimale finansielle bidrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med disse retningslinjer for 
vurderingen er sammen med forordningen 
at fungere som grundlag for 
Kommissionens – gennemsigtige og 
rimelige – vurdering af de forslag til 
reformtilsagn, som medlemsstaterne 
fremsætter, og fastsætte det finansielle 
bidrag i overensstemmelse med 
målsætningerne og eventuelle andre 
relevante krav i forordningen i forbindelse 
med gennemførelsen af instrumentet til 
gennemførelse af reformer og 
konvergensfacilitetens komponent 
finansiel støtte. Retningslinjerne udgør 

Formålet med disse retningslinjer for 
vurderingen er sammen med forordningen 
at fungere som grundlag for 
Kommissionens – gennemsigtige og 
rimelige – vurdering af de forslag til 
reform- og investeringspakker, som 
medlemsstaterne fremsætter under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, og reformtilsagnene, 
som medlemsstaterne fremsætter, og at 
fastsætte det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med målsætningerne og 
eventuelle andre relevante krav i 
forordningen. Retningslinjerne udgør 
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navnlig grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af 
det finansielle bidrag, som er omhandlet i 
henholdsvis artikel 11, stk. 7, artikel 12, 
stk. 2, og artikel 28.

navnlig grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af 
det finansielle bidrag, som er omhandlet i 
henholdsvis artikel 7i, stk. 3, artikel 7j, stk. 
2, artikel 11a, stk. 3, og artikel 12, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne finder således hverken 
anvendelse på instrumentet for teknisk 
støtte eller på konvergensfacilitetens 
komponent teknisk støtte. De bør derfor 
ikke anvendes på vurderingen af 
anmodninger om teknisk støtte som 
omhandlet i artikel 19 og 31.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give yderligere vejledning om 
vurderingsprocessen i forbindelse med 
medlemsstaterne indgivelse af forslag til 
reformtilsagn

a) give yderligere vejledning om 
vurderingsprocessen i forbindelse med 
medlemsstaterne indgivelse af forslag til 
pakker og reformtilsagn

Or. en

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) præcisere sammenhængen mellem 
den vurdering, der skal foretages af 
Kommissionen efter vurderingskriterierne, 
og fastsættelsen af det finansielle bidrag i 
Kommissionens afgørelse om de udvalgte 
reformtilsagn.

c) præcisere sammenhængen mellem 
den vurdering, der skal foretages af 
Kommissionen efter vurderingskriterierne, 
og fastsættelsen af det finansielle bidrag i 
Kommissionens afgørelse om de udvalgte 
pakker og reformtilsagn.

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
reformtilsagn, som medlemsstaterne har 
indgivet, og til at sørge for, at instrumentet 
til gennemførelse af reformer og 
konvergensfacilitetens komponent 
finansiel støtte giver finansielle 
incitamenter til at gennemføre reformer, 
der er relevante, og høj merværdi, men 
samtidig sikrer ligebehandling af 
medlemsstaterne.

Retningslinjerne er et redskab til at lette 
Kommissionens vurdering af de forslag til 
reformtilsagn, som medlemsstaterne har 
indgivet, og til at sørge for, at 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne og konvergens- og 
reforminstrumentet giver finansielle 
incitamenter til at gennemføre reformer, 
der er relevante, og høj merværdi, men 
samtidig sikrer ligebehandling af 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 11 indgiver en 
medlemsstat, der ønsker at modtage støtte 
inden for rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer, et forslag til 
reformtilsagn til Kommissionen. Forslaget 

I henhold til artikel 7h indgiver en 
medlemsstat, der ønsker at modtage støtte 
inden for rammerne af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, et sammenhængende 
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skal være behørigt begrundet og indeholde 
alle de elementer, der er omhandlet i artikel 
11 , stk. 3. Med henblik på udarbejdelse af 
forslag til reformtilsagn af høj kvalitet, kan 
Kommissionen afholde peerrådgivning, så 
den berørte medlemsstat kan nyde godt af 
andre medlemsstaters erfaringer forud for 
indgivelsen af forslaget.

forslag til støtteberettigede reformer og 
investeringer til Kommissionen. I henhold 
til artikel 11 indgiver en medlemsstat, der 
ønsker at modtage støtte inden for 
rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet, et forslag til 
reformtilsagn til Kommissionen. Forslaget 
skal være behørigt begrundet og indeholde 
alle de elementer, der er omhandlet i 
henholdsvis artikel 7h og 11.  Med henblik 
på udarbejdelse af forslag til reformtilsagn 
af høj kvalitet, kan Kommissionen afholde 
peerrådgivning, så den berørte medlemsstat 
kan nyde godt af andre medlemsstaters 
erfaringer forud for indgivelsen af 
forslaget.

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingsprocessen udføres af 
Kommissionen i tæt samarbejde med den 
berørte medlemsstat. Kommissionen kan 
fremsætte bemærkninger eller anmode om 
yderligere oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremsender de ønskede 
yderligere oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre forslaget, inden det 
indgives officielt. Kommissionen skal tage 
hensyn til den begrundelse og de 
elementer, der er forelagt af den berørte 
medlemsstat, samt eventuelle andre 
relevante oplysninger.

Kommissionen udfører 
vurderingsprocessen i tæt samarbejde med 
den berørte medlemsstat. Kommissionen 
kan fremsætte bemærkninger eller anmode 
om yderligere relevante oplysninger. Den 
berørte medlemsstat fremsender de 
ønskede yderligere oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre forslaget, inden det 
indgives officielt. Kommissionen skal tage 
hensyn til den begrundelse og de 
elementer, der er forelagt af den berørte 
medlemsstat, samt eventuelle andre 
relevante oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 12, stk. 1, foretager 
Kommissionen sin vurdering og træffer 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt senest fire måneder 
efter den berørte medlemsstats officielle 
indgivelse af forslaget til reformtilsagn.

I henhold til artikel 7i og 11a foretager 
Kommissionen sin vurdering og vedtager 
en afgørelse ved hjælp af en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 7j 
og 12 senest fire måneder efter den berørte 
medlemsstats officielle indgivelse af 
forslaget.

Or. en

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på vurderingen af de forslag 
til reformtilsagn, som medlemsstaterne har 
indgivet, kan Kommissionen bistås af 
eksperter.

Med henblik på vurderingen af de forslag, 
som medlemsstaterne har indgivet, kan 
Kommissionen bistås af eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængigt af Kommissionens vurdering 
kan Udvalget for Økonomisk Politik, der 
blev nedsat ved Rådets afgørelse 
2000/604/EF 36 afgive udtalelse om de 
forslag til reformtilsagn, som 
medlemsstaterne har indgivet.

udgår

_________________
36 Rådets afgørelse af 29. september 2000 
om sammensætning af og vedtægter for 
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Udvalget for Økonomisk Politik 
(2000/604/EF) (EUT L 257 af 11.10.2000, 
s. 28).

Or. en

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Kommissionens afgørelse fastsættes det, 
hvilke reformtilsagn medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder delmål og mål. Ved 
afgørelsen skal fastsættes perioden for 
reformtilsagnenes gennemførelse, som skal 
være højst tre år fra vedtagelsen af 
afgørelsen. Desuden fastsættes også 
nærmere bestemmelser og en tidsplan for 
den berørte medlemsstats rapportering som 
led i det europæiske semester og de 
relevante indikatorer vedrørende 
opfyldelsen af delmål og mål samt den 
måde, hvorpå Kommissionen gives adgang 
til de underliggende relevante data. 
Endelig fastsættes i henhold til artikel 12, 
stk. 2, i Kommissionens afgørelse det 
finansielle bidrag, der skal tildeles til de 
reformtilsagn, der er blevet udvalgt.

I Kommissionens afgørelse fastsættes det, 
hvilke reformtilsagn medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder delmål og mål. Ved 
afgørelsen skal fastsættes perioderne for 
vedtagelsen af afgørelsen om 
gennemførelsen til maksimalt fire år for 
reformer og maksimalt syv år for 
investeringer i pakkerne og perioden på 
maksimalt syv år for vedtagelsen af 
afgørelsen om reformtilsagnenes 
gennemførelse. Desuden fastsættes også 
nærmere bestemmelser og en tidsplan for 
den berørte medlemsstats gennemførelse 
af pakken og rapportering herom som led i 
det europæiske semester og de relevante 
indikatorer vedrørende opfyldelsen af 
delmål og mål samt den måde, hvorpå 
Kommissionen gives adgang til de 
underliggende relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 11, stk. 7, vurderer 
Kommissionen arten og betydningen af 
forslaget til reformtilsagn og tager med 

I henhold til artikel 7i og 11a vurderer 
Kommissionen forslaget til pakker og 
reformtilsagn og tager med henblik herpå 
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henblik herpå hensyn til følgende kriterier: hensyn til følgende fire kriterier: 
produktivitet, effektivitet, relevans og 
sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om reformtilsagnene: udgår
(1)  forventes effektivt at tackle de 
udfordringer, som er udpeget som led i det 
europæiske semester, nemlig:
i de landespecifikke henstillinger og i 
andre relevante dokumenter fra det 
europæiske semester, som Kommissionen 
har vedtaget officielt eller
hvis det er relevant, i proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer
(2) udgør en samlet reformpakke
(3)  forventes at styrke den berørte 
medlemsstats økonomis resultater og 
robusthed
(4)  forventes at få varig virkning ved 
at blive gennemført, eventuelt ved at 
styrke den berørte medlemsstats 
institutionelle og administrative kapacitet
og

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 3 - stk. 1 - Litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de interne ordninger, som de 
berørte medlemsstater har foreslået, 
forventes at sikre effektiv gennemførelse 
af reformtilsagnene, herunder de 
foreslåede delmål og mål samt de dertil 
knyttede indikatorer, på maksimalt tre år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud fra vurderingsprocessen rater 
Kommissionen de forslag til reformtilsagn, 
som medlemsstaterne har indgivet, under 
hvert af de vurderingskriterier, der er 
omhandlet i artikel 11, stk. 7, med henblik 
på at vurdere arten og betydningen af 
forslagene inden for rammerne af 
instrumentet for finansiel støtte og med 
henblik på at fastsætte den finansielle 
tildeling i henhold til artikel 12, stk. 2.

Ud fra vurderingsprocessen rater 
Kommissionen de forslag til pakker eller 
reformtilsagn, som medlemsstaterne har 
indgivet, under hvert af de 
vurderingskriterier, der er omhandlet i 
artikel 7i og 11a med henblik på at vurdere 
arten og betydningen af forslagene med 
henblik på at fastsætte den finansielle 
tildeling i henhold til artikel  7j og 12.

Or. en

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – tabel 1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Tabel 1 (ny)

Kriterier Anvendelsesområde Kategori
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A – I høj grad

B – I nogen grad

Produktivitet Forslaget har positive og 
varige virkninger for den 
berørte medlemsstat 
under hensyntagen til 
ledsageforanstaltningern
e:

C – I mindre grad

Forslaget har en varig 
økonomisk, social og 
eventuelt miljømæssig 
virkning i den berørte 
medlemsstat.
De ordninger, som de 
berørte medlemsstater 
har foreslået, sikrer en 
effektiv gennemførelse af 
forslaget til pakke, 
herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de 
dertil knyttede 
indikatorer.
Forslaget forventes at 
bidrage effektivt til 
konvergensen og 
konkurrenceevnen i 
medlemsstaten i 
gennemførelsesperioden 
og at bidrage til at styrke 
samhørigheden.

A – I høj grad

B – I nogen grad

Effektivitet Medlemsstatens 
begrundelse for beløbet 
for de anslåede samlede 
omkostninger i 
forbindelse med det 
forslag til pakke, der er 
indgivet, er rimelig og 
plausibel.

C – I mindre grad

De påtænkte reform- og 
investeringsprojekter, den 
dertil knyttede 
reformperiode og den 
detaljerede cost-benefit-
analyse er rimelige og 
plausible.

A – I høj gradSammenhæng Forslaget er 
sammenhængende på B – I nogen grad
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alle de politikområder, 
hvor foranstaltningerne 
vil blive gennemført.

C – I mindre grad

Forslaget er i 
overensstemmelse med 
EU's og 
medlemsstaternes 
forpligtelser.

A – I høj grad 

B – I nogen grad

Relevans Forslaget er foreneligt 
med de strategiske 
retningslinjer, jf. artikel 
2, stk. 1, nr. 5, litra b), og 
i overensstemmelse med 
de strukturelle 
udfordringer og 
prioriteter, der er udpeget 
som led i det europæiske 
semester eller som led i 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer, 
eller med aktioner 
forbundet med 
gennemførelsen af EU-
retten. 

C – I mindre grad

Kun for konvergens- og 
reforminstrumentet - 
forslaget bidrager til 
forberedelsen af den 
berørte medlemsstats 
tiltrædelse i retning af 
indførelse af euroen.

Or. en

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 2 – underpunkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1 Reformtilsagnene forventes 
virkningsfuldt at tackle de udfordringer, 
som er udpeget som led i det europæiske 
semester

udgår
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Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen under dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
tackle udfordringer, der er udpeget som 
led i de landespecifikke henstillinger
eller
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
tackle udfordringer i andre relevante, og 
af Kommissionen formelt vedtagne, 
dokumenter fra det europæiske semester
eller
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
tackle udfordringer, der er udpeget som 
led i proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer
og
de påtænkte reformer i forslaget til 
reformtilsagn forventes effektivt at tackle 
de udfordringer, der er udpeget, idet 
udfordringerne, efter gennemførelsen af 
den eller de foreslåede reform(er), 
forventes at kunne betragtes som løst 
inden som led i det europæiske semester.
Kategori
A – I vid udstrækning og med stor 
virkning
B – I nogen udstrækning og med 
middelstor virkning
C – I begrænset udstrækning og med lille 
virkning

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 2 – underpunkt 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3.2 Reformtilsagnene udgør en samlet 
reformpakke

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen under dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
tackle et sæt af indbyrdes forbundne 
udfordringer for medlemsstaten (dækning)
og
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
tackle udfordringer, som er af stor 
betydning for en velfungerende økonomi i 
medlemsstaten (relevans).
Kategori
A – Dækning og relevans er høj: 
reformtilsagnene tager sigte på at tackle 
de udfordringer, der er udpeget i de 
landespecifikke henstillinger eller i 
proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer
B – Dækning og relevans er middelhøj: 
reformtilsagnene tager sigte på at tackle 
flere udfordringer, der er udpeget i andre 
relevante, og af Kommissionen formelt 
vedtagne, dokumenter fra det europæiske 
semester
C – Dækning og relevans er lav: Intet af 
ovenstående

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Bilag II –punkt 3 – stk. 3 – underpunkt 3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3 Reformtilsagnene forventes at 
styrke den berørte medlemsstats økonomis 
resultater og robusthed

udgår
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Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen under dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
forslaget til reformtilsagn tager sigte på 
strukturelle forbedringer af 
medlemsstatens økonomiske resultater
og
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
mindske medlemsstatens økonomis 
sårbarhed over for chok
eller
forslaget til reformtilsagn tager sigte på at 
øge medlemsstatens økonomiske og/eller 
sociale strukturers kapacitet til at tilpasse 
sig og modstå chok.
Kategori
A – Stor forventet indvirkning på 
resultater og robusthed
B – Middelstor forventet indvirkning på 
resultater og robusthed
C – Lille forventet indvirkning på 
resultater og robusthed

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – underpunkt 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4 Gennemførelsen af reformerne 
forventes at have en varig virkning, 
eventuelt ved at styrke den institutionelle 
og administrative kapacitet

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen under dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
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gennemførelsen af de foreslåede reformer 
forventes at bevirke en strukturel ændring 
i administrationen eller i relevante 
institutioner
eller
gennemførelsen af de foreslåede reformer 
forventes at bevirke en strukturel ændring 
i de relevante politikker
samt
styrkelsen af den administrative kapacitet 
kan sikre en varig virkning.
Kategori
A – I høj grad
B – I nogen grad
C – I mindre grad

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 3 – underpunkt 3.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5 De interne ordninger, som de 
berørte medlemsstater har foreslået, 
forventes at sikre effektiv gennemførelse 
af reformtilsagnene, herunder de 
foreslåede delmål og mål samt de dertil 
knyttede indikatorer, på maksimalt tre år

udgår

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen under dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
en struktur får i den pågældende 
medlemsstat følgende opgave: 
gennemførelse af reformtilsagnene 
overvågning af fremskridt med delmål og 
mål og iii) rapportering
og
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de foreslåede delmål og mål er klare og 
realistiske og de foreslåede indikatorer er 
relevante, acceptable og holdbare
og
de overordnede interne ordninger, som 
foreslås af medlemsstaterne med hensyn 
til tilrettelæggelsen (herunder 
foranstaltninger til at sikre tilstrækkelig 
personaletildeling) af gennemførelsen af 
reformtilsagnene, er troværdige.
Kategori
A – Tilstrækkelige interne ordninger til 
effektiv gennemførelse
B – Minimale interne ordninger til 
effektiv gennemførelse
C – Utilstrækkelige interne ordninger til 
effektiv gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – underpunkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastsættelse af det finansielle bidrag inden 
for rammerne af instrumentet til 
gennemførelse af reformer

Fastsættelse af det finansielle bidrag

Or. en

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 12, stk. 2, fastsætter 
Kommissionen det finansielle bidrag under 
hensyntagen til arten og betydningen af 

Kommissionen fastsætter det finansielle 
bidrag i henhold til artikel 7j og 12.
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de reformer, som den berørte medlemsstat 
foreslår, som vurderet på grundlag af 
kriterierne i artikel 11, stk. 7. Med henblik 
herpå anvender den følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis det forslag til reformtilsagn, 
som den berørte medlemsstat har indgivet, 
fuldt ud opfylder kriterierne i artikel 11, 
stk. 7, anses reformtilsagnene for 
"essentielle", og det fulde beløb af det 
maksimale finansielle bidrag, jf. artikel 9, 
skal tildeles den berørte medlemsstat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 4 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det forslag til reformtilsagn, 
som den berørte medlemsstat har indgivet, 
opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 7, på 
tilfredsstillende vis, anses 
reformtilsagnene for "vigtige", og 
halvdelen af det fulde beløb af det 
maksimale finansielle bidrag, jf. artikel 9, 
skal tildeles den berørte medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 208
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det forslag til reformtilsagn, 
som den berørte medlemsstat har indgivet, 
ikke opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 
7, på tilfredsstillende vis, tildeles den 
berørte medlemsstat ikke noget finansielt 
bidrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4– stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud fra vurderingsprocessen, og under 
hensyntagen til ratingen, tildeler 
Kommissionen de finansielle bidrag til 
medlemsstaterne på følgende måde:

Ud fra vurderingsprocessen, jf. artikel 7i 
og 11a, og under hensyntagen til ratingen, 
tildeler Kommissionen de finansielle 
bidrag til medlemsstaterne på følgende 
måde:

Or. en

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Essentielle reformtilsagn (forslaget 
opfylder fuldt ud vurderingskriterierne)

Pakker eller reformtilsagn, der opfylder 
vurderingskriterierne

Or. en

Ændringsforslag 211
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 1 – led 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- flere B'er end A'er og ingen C'er, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 1 – led 2b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udelukkende B'er,

Or. en

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vil det maksimale finansielle bidrag blive 
tildelt reformforslaget.

det finansielle bidrag vil blive tildelt inden 
for rammerne af budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne som 
følger:

Or. en

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 1 – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis beløbet for de anslåede 
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samlede omkostninger i forbindelse med 
forslaget til pakke minus den nationale 
medfinansiering er lig med eller højere 
end det maksimale finansielle bidrag for 
den pågældende medlemsstat, jf. artikel 
7e, plus, hvis det er relevant, supplementet 
til bidraget som omhandlet i artikel 7f, er 
det finansielle bidrag, der tildeles den 
berørte medlemsstat, lig med det fulde 
beløb af det maksimale finansielle bidrag, 
der er omhandlet i artikel 7e plus, hvis det 
er relevant, supplementet til det 
maksimale finansielle bidrag som 
omhandlet i artikel 7f

Or. en

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 1 – afsnit 1  – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med pakken 
minus den nationale medfinansiering er 
lavere end det maksimale finansielle 
bidrag for den pågældende medlemsstat, 
jf. artikel 7e, plus, hvis det er relevant, 
supplementet til bidraget som omhandlet i 
artikel 7f, er det finansielle bidrag, der 
tildeles medlemsstaten, lig med beløbet for 
de anslåede samlede omkostninger i 
forbindelse med forslaget til pakke minus 
den nationale medfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 1 – afsnit 1a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

det finansielle bidrag fordeles inden for 
rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet som følger:
a) hvis de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med forslaget 
til reformtilsagn er lig med eller højere 
end det maksimale finansielle bidrag for 
den pågældende medlemsstat, jf. artikel 9, 
er det finansielle bidrag, der tildeles den 
berørte medlemsstat, lig med det fulde 
beløb af det maksimale finansielle bidrag, 
jf. artikel 9
b) hvis de anslåede samlede 
omkostninger i forbindelse med forslaget 
til reformtilsagn er lavere end det 
maksimale finansielle bidrag for den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 9, er 
det finansielle bidrag, der tildeles den 
berørte medlemsstat, lig med de anslåede 
samlede omkostninger i forbindelse med 
forslaget til reformtilsagn

Or. en

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – overskrift 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vigtige reformtilsagn (forslaget opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den endelige rating indeholder 
pointtal med:

udgår

flere B'er end A'er og ingen C'er, eller
udelukkende B'er
vil halvdelen af det maksimale finansielle 
bidrag blive tildelt reformforslaget.

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Utilstrækkelige reformtilsagn (forslaget 
opfylder ikke vurderingskriterierne på 
tilfredsstillende vis)

Pakker eller reformtilsagn, der ikke 
opfylder vurderingskriterierne

Or. en

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4 – stk. 2 – afsnit 3  – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vil reformforslaget ikke blevet tildelt noget 
finansielt bidrag.

vil forslaget til pakke eller reformtilsagn 
ikke blive tildelt noget finansielt bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 222

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Outputindikatorer:
a) antallet af godkendte forslag til 
reform- og investeringspakker
b) samlede finansielle bidrag tildelt 
forslaget til reform- og investeringspakker

Or. en

Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultatindikatorer:
c) antallet af forslag til reform- og 
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investeringspakker, der er gennemført 

Or. en

Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumentet til gennemførelse af 
reformer

Konvergens- og reforminstrument

Or. en

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konvergensfaciliteten udgår
for komponenten finansiel støtte er de 
samme indikatorer omhandlet i litra a)-c)
for komponenten teknisk støtte er de 
samme indikatorer omhandlet i litra d)-g).

Or. en

Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 6 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Målene i forslaget til reform- og 
investeringspakker, der er nået, bl.a. som 
følge af den finansielle støtte, der er 
modtaget inden for rammerne af 



PR\1201180DA.docx 137/140 PE648.526v01-00

DA

programmets instrumenter

Or. en
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BEGRUNDELSE

Strukturreformer og investeringer er afgørende for at modernisere Den Europæiske Unions 
økonomi, forbedre dens evne til at tilpasse sig udfordringer og styrke dens konkurrenceevne. 
Konkurrenceevne og velstand skal sammen med borgernes velfærd være en prioritet. 
Investering og strukturreformer spiller i den forbindelse en vigtig rolle, da de kan fremskynde 
processen med opadgående social og økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne både 
inden for og uden for euroområdet og styrke deres økonomiers robusthed. Effektiv 
gennemførelse af strukturreformer er nødvendig for at styrke samhørigheden, øge 
produktiviteten, skabe job, fremme investeringer og sikre bæredygtig vækst. Imidlertid er 
medlemsstaternes gennemførelse af strukturreformer i øjeblikket uensartet på kontinentet. 
Nationale bestræbelser på at gennemføre reformer bør styrkes og motiveres yderligere, og 
medordførerne glæder sig i den forbindelse over Kommissionens forslag til forordning om 
oprettelse af reformstøtteprogrammet (2018/0213(COD)), som vil hjælpe medlemsstaterne 
med at gennemføre deres landespecifikke henstillinger som fastlagt i det europæiske semester.

Som det fremgår af Kommissionens forslag, bestod reformstøtteprogrammet for perioden 
efter 2020 af tre instrumenter:

1) Instrumentet til gennemførelse af reformer

2) Konvergensfaciliteten

3) Instrumentet for teknisk støtte, som bygger på det eksisterende støtteprogram for 
strukturreformer.

Medordførerne har imidlertid udarbejdet udkastet til betænkningen under hensyntagen til 
Kommissionens forslag og de løbende udfordringer, som kræver instrumenter, der tackler 
medlemsstaternes mere specifikke behov. Medordførerne sigtede derfor mod at omdanne 
reformstøtteprogrammet til et reform- og investeringsstøtteprogram bestående af tre 
instrumenter:

1) Budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne (BICC)

2) Konvergens- og reforminstrumentet (CRI)

3) Instrumentet for teknisk støtte (TSI)

I overensstemmelse med den nye arkitektur er programmets finansieringsramme (25 mia. 
EUR) også blevet omdannet, og den nye tildeling ser ud som følger:

● BICC - 16,8 mia. EUR

● CRI - 7,2 mia. EUR

● TSI – 1 mia. EUR

Den økonomiske nedsmeltning som følge af COVID-19 opfordrer til en ajourføring af 
lovgivningssager under forhandling. Medordførerne mener, at hvis investeringen og 
gennemførelsen af strukturreformer stimuleres og motiveres, så vil den økonomiske 
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genopretning af EU efter virussen blive ført i en robust og bæredygtig retning. 

De mener programmet ved at hjælpe med at afbøde uundgåelige følgevirkninger kan hjælpe 
med at styrke robustheden i vores sundheds-, sociale og økonomiske systemer.

Budgetinstrument for konvergens og konkurrenceevne

I budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne forbereder medlemsstaterne reform- 
og investeringspakker, der afspejler de strategiske retningslinjer vedtaget af Rådet på 
grundlag af Kommissionens forslag, og efter at Europa-Parlamentet har drøftet reform- og 
investeringsprioriteter på euroområdet. Pakker skal være i overensstemmelse med europæiske 
prioriteter, strukturelle udfordringer og prioriteter, der er udpeget som led i det europæiske 
semester, og med aktioner forbundet med gennemførelsen af EU-retten.

Støtteberettigede medlemsstater er medlemsstater i euroområdet og, på frivillig bases, 
medlemsstater, der deltager i ERM-II med henblik på en kommende indførelse af euroen.

Det maksimale finansielle bidrag tildeles på grundlag af befolkningen og reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger for hver medlemsstat.

Medordførerne foreslår, at 20 % af den samlede finansieringsramme til BICC tildeles på et 
fleksibelt grundlag for at reagere på ekstraordinære omstændigheder som f.eks. nødsituationer 
eller et alvorligt økonomisk tilbageslag.

Medordførerne foreslår at omstrukturere Kommissionens vurdering af pakken på grundlag af 
klare kriterier: produktivitet, effektivitet, sammenhæng og relevans. De kriterier tager bedre 
højde for den langsigtede virkning (i nettotal) af de foreslåede reformer og investeringer og de 
relevante ledsageforanstaltninger for at afhjælpe de negative virkninger.

Pakken skal opfylde vurderingskriterierne for at modtage et finansielt bidrag, og beløbet 
fastsættes i henhold til pakkens omkostning inden for grænsen for det maksimale finansielle 
bidrag, som medlemsstaten kan modtage. Det finansielle bidrag omfatter også en 
medfinansieringssats på 25 % (der halveres, hvis medlemsstaten oplever et alvorligt 
økonomisk tilbageslag).

Investeringerne skal gennemføres inden for syv år og reformerne inden for fire år fra datoen 
for vedtagelse af afgørelsen. Udbetalinger skal ske i trancher, efterhånden som de aftalte 
delmål og mål med hensyn til gennemførelse af pakken opfyldes.

Konvergens- og reforminstrument

Konvergens- og reforminstrumentet giver incitament til at gennemføre reformer, som tager 
sigte på at tackle udfordringer og prioriteter, som er udpeget som led i det europæiske 
semester, og foranstaltninger til gennemførelse af EU-retten Instrumentet tilskynder også 
medlemsstater uden for euroområdet til at forfølge deres vej i retning af indførelse af euroen. 
Medlemsstater, der ønsker at deltage i programmet, bør påviseligt have truffet 
foranstaltninger til at indføre den fælles valuta.

For at forenkle og standardisere programmet foreslår medordførerne, at konvergens- og 
reforminstrumentet følger en tilsvarende forslags- og vurderingsproces som den under BICC 
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(uden investeringskomponenten og kravet om medfinansiering ).

Kommissionen bør overvåge gennemførelsen af reformtilsagn fra medlemsstaterne i syv år fra 
datoen for vedtagelsen af afgørelsen.

Instrumentet for teknisk støtte

Medordførerne glæder sig over succesen med støtteprogrammet for strukturreformer, og de 
ønsker at fremme anvendelsesområdet for og praksissen med dette program yderligere 
gennem instrumentet for teknisk støtte inden for RISP. De foreslår at udvide 
anvendelsesområdet for instrumentet for teknisk støtte til at omfatte tiltag i forbindelse med 
udarbejdelse af pakken inden for rammerne af budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne eller reformtilsagnene inden for rammerne af konvergens- og 
reforminstrumentet samt aktioner forbundet med gennemførelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder.


