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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 en forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0354),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 136, stk.1, litra b), sammenholdt med artikel 
121, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0103/2019),

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

– der henviser til udtalelse af 30. oktober 2019 fra Den Europæiske Centralbank,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

– der henviser til betænkning fra 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.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Samordningen af medlemsstaternes 
økonomiske politikker er et spørgsmål af 

(1) Samordningen af medlemsstaternes 
økonomiske politikker er et spørgsmål af 



PE648.522v01-00 6/22 PR\1201140DA.docx

DA

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

fælles interesse. Euromedlemsstaterne har 
en særlig interesse i og et ansvar for at føre 
økonomiske politikker, der fremmer Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde, og for at undgå politikker, der 
bringer den i fare, inden for rammerne af 
de overordnede retningslinjer, som 
Europa-Parlamentet og Rådet udarbejder. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) For at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette 
virkemåde bør euromedlemsstaterne træffe 
foranstaltninger til at gøre deres økonomier 
mere modstandsdygtige gennem målrettede 
strukturreformer og investeringer. På 
eurotopmødet i december 2018 fik 
Eurogruppen mandat til at arbejde videre 
med udformningen, vilkårene for 
gennemførelsen og timingen af et 
budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet, som 
skal vedtages på grundlag af det 
relevante, om nødvendigt ændrede forslag 
fra Kommissionen. For at sikre, at 
medlemsstaterne gennemfører 
strukturreformer og investeringer på en 
konsekvent, sammenhængende og 
velkoordineret måde, er det nødvendigt at 
etablere en forvaltningsramme for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet.
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er møntet på euromedlemsstater, bør kun 
medlemmer af Rådet, der repræsenterer 
disse medlemsstater, deltage i 
afstemninger i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at forbedre den økonomiske 
ansvarlighed og effektiviteten i Den 
Økonomiske og Monetære Union og af 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne bør der oprettes en rolle 
for en europæisk økonomi- og 
finansminister som fastsat i 
Kommissionens meddelelse af 6. 
december 2017 om en europæisk 
økonomi- og finansminister og Europa-
Parlamentets beslutning af 16. februar 
2017 om forbedring af Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ved at drage fordel 
af Lissabontraktatens potentiale 8a. Den 
europæiske økonomi- og finansminister 
vil lede Eurogruppen og styrelsesrådet for 
den europæiske stabilitetsmekanisme, 
være medlem af Kommissionen og stå til 
ansvar over for Europa-Parlamentet. Den 
europæiske økonomi- og finansminister 
bør spille en aktiv rolle i den økonomiske 
dialog og høringerne som fastsat i denne 
forordning.
_________________

8a EUT C 252 af 18.7.2018, s. 215.

Or. en

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-plan udgør det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale 
reformprioriteter og for overvågningen af 
gennemførelsen af disse prioriteter. Ved 
denne forordning tages der hånd om 
behovet for at skabe sammenhæng mellem 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet som helhed og reform- og 
investeringsmålene for de enkelte 
euromedlemsstater og for at sikre 
sammenhængen med det europæiske 
semester.

(3) På EU-plan udgør det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale 
reformprioriteter og for overvågningen af 
gennemførelsen af disse prioriteter. Inden 
for rammerne af det europæiske semester 
udsteder Rådet på grundlag af et forslag 
fra Kommissionen årlige henstillinger om 
den økonomiske politik i euroområdet 
(henstillinger til euroområdet), som 
medlemsstaterne i euroområdet forventes 
at tage hensyn til, når de udarbejder deres 
nationale reformprogrammer. Ved denne 
forordning tages der hånd om behovet for 
at fastlægge en ramme for fastlæggelse af 
strategiske retningslinjer vedrørende 
reform- og investeringsprioriteterne i 
euromedlemsstaterne i overensstemmelse 
med henstillingerne til euroområdet og de 
nationale reformprogrammer for de 
enkelte euromedlemsstater. De strategiske 
retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne sammen med 
henstillingerne til euroområdet og de 
nationale reformprogrammer inden for 
rammerne af det europæiske semester 
danner rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale 
reformprioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Rådet bør en gang om året 
fastlægge strategiske retningslinjer 

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

budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne, der er omhandlet i 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reform- og 
investeringsstøtteprogrammet] 8a vedtage 
strategiske retningslinjer vedrørende 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet som en del af henstillingen 
om den økonomiske politik i euroområdet 
med kvalificeret flertal på grundlag af en 
henstilling fra Kommissionen, og efter at 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
har drøftet de reformer og 
investeringsprioriteter, som det anser for 
relevante og hensigtsmæssige med henblik 
på medtagelse. Disse strategiske 
retningslinjer bør også tjene som 
grundlag for at identificere de reformer 
og investeringer, der kræves til 
genopretning efter en nødsituation som 
følge af ekstraordinære omstændigheder, 
der berører en bestemt medlemsstat eller 
Unionen, og som dermed øger 
modstandsdygtigheden over for chok og 
nødberedskabet.
_________________
8aEUT C af, s. .

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Parlamentet og Rådet om, hvordan de 
strategiske retningslinjer er blevet fulgt i de 
foregående år. Kommissionen bør stille 
alle relevante oplysninger samtidigt til 
rådighed for Europa-Parlamentet og 
Rådet. 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Euromedlemsstaterne kan beslutte 
at forelægge forslag til reform- og 
investeringspakker under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne. Med henblik herpå vil 
Rådet vedtage en henstilling med 
landespecifikke retningslinjer vedrørende 
de reform- og investeringsmål, der kan 
støttes under budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne i 
euromedlemsstaterne. Rådets henstilling 
bør hænge sammen med de strategiske 
retningslinjer, som vedtages i henhold til 
denne forordning, og med de 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
sideløbende inden for rammerne af det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker, om nødvendigt 
efter drøftelser i de relevante 
traktatfæstede udvalg. Rådets henstilling 
skal også tage behørigt hensyn til et 
eventuelt makroøkonomisk 
tilpasningsprogram, der er godkendt i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 472/2013.9

(6) Euromedlemsstaterne kan beslutte 
at forelægge forslag til reform- og 
investeringspakker under 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, som er baseret på de 
vedtagne strategiske retningslinjer for 
reformer og investeringer i euroområdet.

_________________

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Inden for den styringsramme, der 
er fastsat i denne forordning, bør Rådet 
fastlægge de strategiske retningslinjer for 
euroområdet som helhed og give 
landespecifikke retningslinjer vedrørende 
målene for reformer og 
investeringspakker i de enkelte 

(8) Kommissionen gennemfører 
Unionens budget i henhold til artikel 317 i 
TEUF, hvilket omfatter forvaltningen af 
udgiftsprogrammer. Kommissionens 
ansvar med hensyn til budgetinstrumentet 
for konvergens og konkurrenceevne [i 
reform- og investeringsstøtteprogrammet], 
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euromedlemsstater. Kommissionen 
gennemfører Unionens budget i henhold til 
artikel 317 i TEUF, hvilket omfatter 
forvaltningen af udgiftsprogrammer. 
Kommissionens ansvar med hensyn til 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne [i 
reformstøtteprogrammet], jf. forordning 
(EU) XXXX/XX, bør ikke berøres.

jf. forordning (EU) XXXX/XX, bør ikke 
berøres.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Med henblik på en graduering af de 
nationale medfinansieringssatser, jf. 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reform- og 
investeringsstøtteprogrammet], og uden at 
dette berører anvendelsen af artikel 2, stk. 
2, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 
som ændret, bør Rådet på grundlag af en 
vurdering fra Kommissionen og under 
hensyntagen til henstillinger fra Europa-
Parlamentet kunne fastslå, hvorvidt 
Unionen som helhed eller en medlemsstat 
oplever et alvorligt økonomisk tilbageslag.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at fremme dialogen mellem 
EU-institutionerne, især Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og 

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

for at sikre større gennemsigtighed og 
ansvarlighed i forbindelse med nævnte 
økonomiske dialog bør det være muligt for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg at 
anmode formanden for Rådet, for 
Kommissionen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, for Eurogruppen om at 
give møde i udvalget med henblik på at 
drøfte de foranstaltninger, der er planlagt 
og træffes i henhold til denne forordning. 
Kommissionen bør stille alle de relevante 
oplysninger samtidigt til rådighed for 
Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Kommissionen bør regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om denne forordnings effektivitet.

(11) Kommissionen bør regelmæssigt 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om denne forordnings effektivitet og 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved denne forordning fastsættes 
der bestemmelser for den 
forvaltningsramme, der er relevant for 
budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne for euroområdet i 
reform- og investeringsstøtteprogrammet, 
jf. forordning (EU) XXX/XX10.
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_________________ _________________
10 EUT C af , s. . 10 EUT C af , s. .

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske 
politikker": rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale 
reformprioriteter og for overvågningen af 
gennemførelsen af disse prioriteter

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "strategiske retningslinjer 
vedrørende reform- og 
investeringsprioriteter": reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet, 
som er vedtaget af Rådet med kvalificeret 
flertal på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen, og efter at Europa-
Parlamentets kompetente udvalg har 
drøftet de reformer og 
investeringsprioriteter, som det anser for 
relevante og hensigtsmæssige med 
henblik på medtagelse.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) strategiske retningslinjer 
vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne for euroområdet 
som helhed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) landespecifikke retningslinjer, som 
vedrører målene for de reformer og 
investeringer, der er relevante for 

udgår
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budgetinstrumentet for konvergens og 
konkurrenceevne, og som hænger 
sammen med de landespecifikke 
henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. På grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet 
fastlægger Rådet en gang om året de 
strategiske retningslinjer vedrørende 
reform- og investeringsprioriteterne for 
euroområdet i overensstemmelse med det 
europæiske semester. De strategiske 
retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne sammen med 
henstillingerne til euroområdet og de 
nationale reformprogrammer inden for 
rammerne af det europæiske semester 
danner rammen for fastlæggelsen af 
medlemsstaternes nationale 
reformprioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Landespecifikke retningslinjer

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

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på at graduere de nationale 
medfinansieringssatser, der er fastsat i 
forordning (EU) XXXX/XX [forordningen 
om reform- og 
investeringsstøtteprogrammet], fastslår 
Rådet på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og under hensyntagen til 
Parlamentets beslutninger, der er vedtaget 
i henhold til en sådan vurdering fra 
Kommissionen, om en medlemsstat 
oplever et alvorligt økonomisk tilbageslag. 
En beslutning om, hvorvidt en 
medlemsstat oplever et alvorligt 
økonomisk tilbageslag, baseres på alvoren 
af en eller flere af følgende økonomiske 
faktorer over en periode på 12 måneder:
a) bruttonationalproduktet
b) arbejdsløshedsprocenten
c) de samlede misligholdelsesrater, hvis 
sådanne foreligger
d) de samlede kredittab, hvis sådanne 
foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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BEGRUNDELSE

Samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker er et spørgsmål af fælles interesse. 
Euromedlemsstaterne har et særligt ansvar for at føre økonomiske politikker, der bidrager til, 
at Den Økonomiske og Monetære Union fungerer efter hensigten. Budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne for euroområdet bør bidrage til at fremme reformer og 
investeringer på nationalt plan og forbedre samhørigheden og modstandsdygtigheden i 
euroområdet som helhed.

Covid-19-pandemien har kastet lys over de strukturelle forskelle mellem økonomierne i 
euroområdet og kan yderligere forværre dem. Der er mere end nogensinde behov for værktøjer 
til at hjælpe landene i euroområdet med at tilnærme sig hinanden og gøre deres økonomier mere 
modstandsdygtige. 
I EU's langsigtede budget kan budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne, som 
skal integreres i reformstøtteprogrammet, være et af de vigtigste instrumenter til at styrke et 
bæredygtigt og inklusivt vækstpotentiale, samhørighed og modstandsdygtighed i vores 
økonomier over for eksterne chok. En robust, demokratisk og effektiv forvaltning af 
budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne er derfor af afgørende betydning. 

Ordføreren forfølger tre mål ved at ændre Kommissionens forslag om en forvaltningsramme 
for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne. 

For det første ønsker ordføreren at forenkle forvaltningsrammen. Ordføreren foreslår at fjerne 
de foreslåede "landespecifikke retningslinjer", som skal vedtages af Rådet på grundlag af de 
nyligt oprettede "strategiske retningslinjer". Ifølge ordføreren vil disse "landespecifikke 
retningslinjer" tilføje et ekstra lag af kompleksitet og yderligere komplicere den generelle 
ramme for samordning af de økonomiske politikker. 

Ordføreren fastholder dog de foreslåede "strategiske retningslinjer vedrørende reform- og 
investeringsprioriteterne", der skal tjene som vejledning for Kommissionen i forbindelse med 
udvælgelsen af de "reform- og investeringspakker", der er forelagt under budgetinstrumentet 
for konvergens og konkurrenceevne, og i sidste ende ved tildelingen af EU-midler til 
gennemførelsen heraf. 

Ordføreren ønsker også at sikre, at disse nye "strategiske retningslinjer" er i overensstemmelse 
med den eksisterende samordning af de økonomiske politikker, nemlig det europæiske semester 
og henstillingerne til euroområdet. Nedenstående figur viser, hvordan de strategiske 
retningslinjer vil passe ind i de eksisterende rammer: 
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For det andet ønsker ordføreren at styrke den demokratiske legitimitet af budgetinstrumentet 
for konvergens og konkurrenceevne. 

Ordføreren gør dette ved at foreslå, at Europa-Parlamentet tildeles en større rolle. Ordføreren 
foreslår, at ECON-udvalget høres om reformer og investeringsprioriteter for euroområdet inden 
Rådets vedtagelse af de strategiske retningslinjer. Ordføreren mener også, at Rådet bør tage 
hensyn til Parlamentets udtalelse, når det fastslår, om en medlemsstat oplever et alvorligt 
økonomisk tilbageslag. Endvidere ønsker ordføreren, at Europa-Parlamentet og Rådet får den 
samme information fra Kommissionen i alle faser af proceduren.

For at styrke instrumentets legitimitet foreslår ordføreren også at øge synligheden af dets 
udøvende magt. Ordføreren gør også brug af de kommende forhandlinger til at puste nyt liv i 
Kommissionens forslag om at oprette et EU-finansministerium. Ordføreren henviser derfor til 
Kommissionens meddelelse fra december 2017 om sammenlægning af hvervene som 
Eurogruppens formand, formanden for den europæiske stabilitetsmekanismes bestyrelse og 
kommissæren for økonomiske anliggender. Ordføreren minder om, at en sådan sammenlægning 
ikke kræver traktatændringer, som forklaret af Kommissionen, og at det nye formandskab for 
Eurogruppen vil blive udpeget samtidig med, at drøftelserne om budgetinstrumentet for 
konvergens og konkurrenceevne. indledes med Rådet. Oprettelsen af hvervet som en EU-
finansminister, der forvalter budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne og andre 
økonomisk-politiske værktøjer, kræver kun en beslutning fra Eurogruppen.

Tredje målsætning: tilpasse budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne til den 
nuværende situation og udstyre det til kommende situationer. Covid-19-udbruddet har ført til 
hidtil usete chok for vores økonomi og arbejdsmarkeder. Ordføreren åbner op for, at de 
strategiske retningslinjer i budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne bliver et 
referencepunkt for reformer og investeringer i de europæiske genopretningsplaner, og hvis der 
igen opstår sådanne ekstraordinære situationer i fremtiden. I disse krævende tider er der behov 
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for mere konvergens i euroområdet, ikke mindre. 


