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KORT BEGRUNDELSE

Strukturreformer 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. 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 modstandsdygtighed. En 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, og der er et efterslæb med hensyn til forpligtelser. Nationale 
bestræbelser på at gennemføre reformer bør styrkes, og ordføreren 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, består reformstøtteprogrammet for perioden efter 
2020 af tre instrumenter: 1) instrumentet for teknisk støtte, som bygger på det eksisterende 
støtteprogram for strukturreformer, 2) instrumentet til gennemførelse af reformer og 3) 
konvergensfaciliteten. Under de igangværende drøftelser i Rådet for Den Europæiske Union 
nævnes dog muligheden for at give reformstøtteprogrammet en alternativ struktur: 1) 
instrumentet for teknisk støtte, som bygger på det eksisterende støtteprogram for 
strukturreformer, 2) budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet 
og 3) konvergens- og reforminstrumentet for medlemsstater uden for euroområdet. Ordføreren 
har noteret sig disse igangværende drøftelser i Rådet for så vidt angår en alternativ 
programstruktur.

De strukturreformer, der støttes via reformstøtteprogrammet, kan have en betydelig indvirkning 
på arbejdsmarkedet og de sociale sikringsordninger i medlemsstaterne. Ordføreren understreger 
Kommissionens konsekvensanalyse (SWD(2018)0310), hvori det anføres, at 
"reformstøtteprogrammet forventes at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen ved at 
stimulere jobskabelsen i hele Unionen. Denne virkning kan eksempelvis opnås gennem 
arbejdsmarkedsreformer, navnlig reformer, der øger arbejdsstyrkens færdigheder og 
kvalifikationer, samt gennem tilpasning af færdigheder til arbejdsmarkedets behov. 
Programmet kan også have en positiv effekt på indkomstfordeling, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, social inklusion og social beskyttelse ved at fremme gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale rettigheder."

Ordføreren forventer, at reformstøtteprogrammet vil give medlemsstaterne tilstrækkelige 
incitamenter til at bidrage til EU's konkurrenceevne og velstand, håndtere dynamikken på og 
digitaliseringen af fremtidens arbejdsmarked, bekæmpe social udstødelse og skabe 
muligheder for borgerne, navnlig børn og unge. I betragtning af koblingen mellem 
reformstøtteprogrammets anvendelsesområde og gennemførelsen af de landespecifikke 
henstillinger, der fastsættes i det europæiske semester, forventer ordføreren, at 
reformstøtteprogrammet vil bidrage væsentligt til gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. Ordføreren forventer, at reformstøtteprogrammet vil tilskynde til og 
fremme reformer med investeringer, som har en social indvirkning, og som også 
tilvejebringer digitale løsninger på sociale behov og fordele for borgerne og således forbedrer 
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deres sociale velfærd.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres enge nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
støtte, som Union yder inden for rammerne 
af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, hvis det er relevant.

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter under hensyntagen til de 
investeringsbehov og udfordringer, der er 
forbundet med regionale og territoriale 
forskelle. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer efter en bred høring af 
relevante interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter, og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
støtte, som Unionen yder inden for 
rammerne af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, hvis det er relevant. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
sikre koordinering, komplementaritet og 
sammenhæng mellem programmet og 
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andre EU-instrumenter, især ved at 
undgå dobbeltarbejde gennem hele 
processen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som led i målene for det 
europæiske semester bør strukturreformer 
hvile på solidaritet, integration og social 
retfærdighed med henblik på at skabe 
kvalitetsbeskæftigelse og bæredygtig 
vækst, hvilket vil fremme 
levestandarderne for alle EU-borgere og 
sikre ligestilling, inklusion og adgang til 
social beskyttelse for alle i 
overensstemmelse med de centrale 
principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
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 

(4) Den økonomiske og finansielle 
krise 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 økonomiske 
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, tilpasse 
sig den teknologiske udvikling, forbedre 
tilpasningsevnen og de sociale 
sikringsordninger og understøtte 
konvergensprocessen opad. Gennemførelse 
af strukturreformer bør også bidrage til at 
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gode betingelser for holdbar vækst og 
beskæftigelse i Unionen.

styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, fremme 
produktivitet og investeringer og skabe 
gode økonomiske og sociale betingelser 
for holdbar vækst og anstændig 
beskæftigelse og samtidig håndtere de 
demografiske udfordringer i Unionen. Det 
bør bidrage til at opbygge robuste 
arbejdsmarkeder, fremme anstændige job 
og fremme social inklusion. Reformerne 
har endvidere til formål at bidrage til at 
fjerne flaskehalse og skabe et gunstigt 
miljø for investeringer og små og 
mellemstore virksomheder, herunder med 
hensyn til innovativ og bæredygtig 
genindustrialisering. Mere specifikt bør 
reformer inden for uddannelsessystemer 
bidrage til at fremme økonomisk aktivitet 
og samtidig skabe betingelser for mellem- 
og langsigtet vækst.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

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 via en tættere dialog mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne og 
med samhørighedspolitisk støtte, navnlig 
fordi nogle medlemsstater, navnlig dem 
uden for euroområdet, kæmper med lav 
vækst, høje arbejdsløshedstal, voksende 
sociale forskelle og en øget risiko for 
fattigdom.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der er behov for intelligente, 
bæredygtige og inklusive strukturreformer 
på linje med artikel 9 i TEUF, og 
Unionen har peget på, at gennemførelsen 
af sådanne strukturreformer er blandt 
dens politiske prioriteter med henblik på 
at genskabe et bæredygtigt opsving, 
frigøre vækstpotentialet for at øge 
tilpasningsevnen, styrke væksten, skabe 
anstændige arbejdspladser, fremme 
investeringer og støtte processen med 
opadgående økonomisk og social 
konvergens.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/82519 
oprettedes støtteprogrammet for 
strukturreformer for perioden 2017-2020 
med et budget på 142 800 000 EUR. 
Støtteprogrammet blev oprettet for at 
forbedre medlemsstaternes evne til at 
udforme og gennemføre vækstfremmende 
administrative reformer og 
strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at 
udnytte EU-fondene effektivt og 
virkningsfuldt. Kommissionen yder teknisk 
støtte inden for rammerne af programmet 
efter anmodning fra en medlemsstat, og 
den kan omfatte en bred vifte af politiske 
områder. De første erfaringer med 
støtteprogrammet har vist, at efterspørgslen 
efter teknisk støtte er henholdsvis fire 
gange (2017) og fem gange (2018) så stor 
som den støtte der stilles til rådighed i det 

(7) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017/82519 
oprettedes støtteprogrammet for 
strukturreformer for perioden 2017-2020 
med et budget på 142 800 000 EUR. 
Støtteprogrammet blev oprettet for at 
forbedre medlemsstaternes evne til at 
udforme og gennemføre vækstfremmende 
administrative reformer og 
strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at 
udnytte EU-fondene effektivt og 
virkningsfuldt. Kommissionen yder teknisk 
støtte inden for rammerne af programmet 
efter anmodning fra en medlemsstat, og 
den kan omfatte en bred vifte af politiske 
områder. De første erfaringer med 
støtteprogrammet har vist, at efterspørgslen 
efter teknisk støtte er henholdsvis fire 
gange (2017) og fem gange (2018) så stor 
som den støtte, der stilles til rådighed i det 



PE645.062v02-00 8/35 AD\1200173DA.docx

DA

årlige budget. årlige budget, hvilket har fået 
Kommissionen til at stille forslag om en 
forhøjelse af støtteprogrammets budget 
for 2019 og 2020.

__________________ __________________
19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/825 af 17. maj 2017 
om oprettelse af støtteprogrammet for 
strukturreformer for perioden 2017-2020 
og om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (EUT L 
129 af 19.5.2017, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/825 af 17. maj 2017 
om oprettelse af støtteprogrammet for 
strukturreformer for perioden 2017-2020 
og om ændring af forordning (EU) nr. 
1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (EUT L 
129 af 19.5.2017, s. 1).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Unionens institutioner og organer 
har omfattende erfaringer med at yde 
specifik støtte til nationale, regionale og 
lokale myndigheder i medlemsstaterne for 
så vidt angår kapacitetsopbygning og med 
hensyn til gennemførelse af 
samhørighedspolitikken. Denne erfaring 
bør anvendes til at styrke Unionens 
kapacitet til at yde interesserede 
medlemsstater støtte til at forbedre deres 
vækstpotentiale og sociale samhørighed 
ved hjælp af foranstaltninger, der tager 
sigte på at øge beskæftigelsesfrekvensen, 
bekæmpe udstødelse og fattigdom samt 
øge adgangen til tjenesteydelser af almen 
interesse, herunder uddannelse og pleje- 
og sundhedsydelser af høj kvalitet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På denne baggrund er det (10) På denne baggrund er det 
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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.

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 og bygge 
videre på principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og De 
Forenede Nationers verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Programmet bør 
også omfatte målrettet støtte til reformer i 
medlemsstater, som i øjeblikket ikke har 
euroen som valuta, men som er forpligtet 
til at indføre den fælles valuta.

Ændringsforslag 9

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 

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget økonomisk, social og 
territorial samhørighed, investering, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
bæredygtig vækst, jobskabelse, social 
inklusion og beskæftigelse. Med henblik 
herpå bør det give finansielle incitamenter 
til at tackle strukturelle udfordringer og 
bidrage til at styrke medlemsstaternes 
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sektorer. administrative og institutionelle kapacitet 
for så vidt angår deres institutioner og 
økonomiske og sociale sektorer. Det er 
også nødvendigt at skabe et passende 
niveau for regionale og lokale 
myndigheders engagement i forbindelse 
med forberedelse og gennemførelse af 
strukturreformer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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) 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 i 
forbindelse med det europæiske semester, 
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 eller er i færd med at 
træffe foranstaltninger til at indføre den 
fælles valuta inden for en given frist, med 
henblik på at hjælpe dem med at 
forberede medlemskabet af euroområdet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
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Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Programmet bør inspirere til 
reformer, der gennemføres via de lokale 
myndigheder og andre interessenter. Hvis 
det europæiske semester, navnlig de 
landespecifikke henstillinger, identificerer 
udfordringer, der kræver omgående 
reformer, men den pågældende 
medlemsstat gør brug af den tildelte 
finansiering på en utilfredsstillende måde, 
eller  Kommissionen har suspenderet 
sådan finansiering, bør foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, der bidrager 
til at tackle disse udfordringer, fortsat 
drage fordel af programmet.

Ændringsforslag 12

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 
offentlig finans- og kapitalforvaltning, 
institutionelle og administrative reformer, 
erhvervsklima, finanssektoren, produkt-, 
tjeneste- og arbejdsmarkederne, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
bæredygtig udvikling, folkesundhed og 
socialforsorg.

(15) For at sikre, at reformer der 
modtager støtte fra programmet, håndterer 
alle centrale økonomiske og 
samfundsmæssige områder, herunder de 
sociale aspekter, 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 
offentlig finans- og kapitalforvaltning, 
institutionelle og administrative reformer, 
erhvervsklima, finanssektoren, 
produktmarkedet, udnyttelse af den 
digitale udvikling, markederne for 
tjenesteydelser og beskæftigelse, 
jobrelaterede færdigheder, børne-, unge- 
og ældrepolitikker, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bæredygtig udvikling, 
folkesundhed og socialforsorg.
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Ændringsforslag 13

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.

udgår

Ændringsforslag 14

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 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, idet der tages hensyn til de 
særlige sociale, økonomiske og territoriale 
indikatorer og situationer, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
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Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Under hensyntagen til den 
teknologiske udvikling kan programmet 
bidrage til vedtagelsen af integrerede 
planer for investering i digital 
infrastruktur og digitale færdigheder samt 
fastlæggelsen af en tilhørende effektiv 
finansieringsramme, som bør sikre den 
størst mulige konkurrenceevne for de 
europæiske regioner. 

Ændringsforslag 16

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 
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.

(20) For at give medlemsstaterne et 
meningsfuldt incitament til at gennemføre 
strukturreformer under hensyntagen til 
sociale, økonomiske og territoriale 
udfordringer og investeringsbehov bør der 
fastsættes et maksimalt finansielt bidrag, 
som er til rådighed for dem 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 og deres 
sociale og økonomiske situation målt på 
grundlag af indikatorer såsom BNP pr. 
indbygger, social udstødelse, fattigdom og 
ledighed. For at sørge for at de finansielle 
incitamenter er fordelt på hele 
programmets anvendelsesperiode skal 
tildeling af midler til medlemsstaterne 
foretages i en række faser. I første fase, der 
har en varighed på 20 måneder, bør 75 % 
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 
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til reformtilsagn.

Ændringsforslag 17

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 
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.

(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 de resterende 25 % 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. Alle forslag skal 
forud for den officielle indgivelse af 
forslaget gøres til genstand for en bred 
høring af interessenter. Af hensyn til 
gennemsigtigheden bør den første 
forslagsindkaldelse, som Kommissionen 
afholder i den anden fase, vedrøre et beløb, 
der svarer til den resterende del 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.
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Ændringsforslag 18

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 
forslag 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 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.

(22) Det er nødvendigt at indføre en klar 
og gennemsigtig procedure for 
medlemsstaternes indgivelse af 
reformforslag og indholdet i dem. Efter en 
bred og passende dokumenteret offentlig 
høringsproces bør medlemsstaterne 
indgive forslag 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 deltage i programmet, men 
medlemsstater, der oplever 
uforholdsmæssigt store ubalancer, og 
medlemsstater uden for euroområdet, hvis 
strukturelle udvikling halter væsentligt 
bagefter, 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.

Ændringsforslag 19

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 

(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 en reel 
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opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

forbedring af samarbejdet mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne, 
hvilket vil medføre en langt mere effektiv 
gennemførelse af reformerne.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Med henblik på at sikre bred 
tilslutning til de tilstræbte reformer bør de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
programmet, i forbindelse med 
proceduren med at udarbejde 
ansøgninger høre relevante interessenter 
som f.eks. lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
andre repræsentanter for erhvervslivet 
samt civilsamfundet i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i 
adfærdskodeksen for partnerskab under 
samhørighedspolitikken, og ligeledes de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 21

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 

(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, under hensyntagen til dens 
territoriale behov kan forventes effektivt at 
tackle de udfordringer, som er udpeget som 
led i det europæiske semester, om de udgør 
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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.

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 og 
regionerne, 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. Endvidere bør de 
reformer, der foreslås i forbindelse med 
finansieringsmulighederne, overvåges via 
det europæiske semester.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
reformtilsagn, som Kommissionen har 
vedtaget, meddeles Europa-Parlamentet og 
Rådet, og Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter, hvis det er 
relevant.

(29) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
reformtilsagn, som Kommissionen har 
vedtaget, meddeles Europa-Parlamentet og 
Rådet, og Kommissionen bør regelmæssigt 
iværksætte kommunikationsaktiviteter, 
hvis det er relevant.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Hvis reformerne skal være 
bæredygtige på lang sigt, er det desuden 
absolut nødvendigt, at myndighederne i 
hver enkelt medlemsstat forstår den 
politiske rækkevidde og giver flest mulige 
oplysninger om og engagerer sig mest 
muligt i programmet.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
suspension, annullation og tilbagesøgning 
af midler. Betalinger bør bygge på 
Kommissionens positive vurdering af 
medlemsstatens gennemførelse af 
reformtilsagnene. Suspension og 
annullation af det finansielle bidrag bør 
være mulig, når medlemsstaten ikke har 
gennemført reformtilsagnene 
tilfredsstillende. For at sikre blivende 
virkning af reformerne efter 
gennemførelsen bør der fastsættes en 
rimelig periode, der nærmere angiver, hvad 
der forstås ved reformernes varige 
karakter, efter betaling af det finansielle 
bidrag. En femårsperiode bør anses for en 
rimelig minimumsbestemmelse. Der bør 
indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og tilbagesøgning af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger.

(31) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
forudbetalinger, betalinger, suspension, 
annullation og tilbagesøgning af midler. 
Betalinger bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af reformtilsagnene. 
Suspension og annullation af det finansielle 
bidrag bør være mulig, når medlemsstaten 
ikke har gennemført reformtilsagnene 
tilfredsstillende. For at sikre blivende 
virkning af reformerne efter 
gennemførelsen bør der fastsættes en 
rimelig periode, der nærmere angiver, hvad 
der forstås ved reformernes varige 
karakter, efter betaling af det finansielle 
bidrag. En femårsperiode bør anses for en 
rimelig minimumsbestemmelse. Der bør 
indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og tilbagesøgning af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger.

Ændringsforslag 25

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 

(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, hvilket har givet 
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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.

anledning til et forslag om at øge 
instrumentets budget for 2019 og 2020. 
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.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
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 at 
styrke EU's konkurrenceevne, skabe 
anstændige job, øge produktiviteten, 
stimulere bæredygtige investeringer i 
realøkonomien, sigte mod at garantere 
sundheds- og uddannelsestjenester af høj 
kvalitet, bekæmpe fattigdom og social 
udstødelse, styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
Unionen og bistå medlemsstater, der har 
taget konkrete skridt i retning af 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.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør aktioner under dette 
program være i overensstemmelse med og 
supplere igangværende EU-programmer, 
samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne, herunder teknisk 
støtte.

(42) For at sikre en effektiv, 
gennemsigtig og sammenhængende 
tildeling af midler fra Unionens budget og 
overholdelse af princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør aktioner under 
dette program være i overensstemmelse 
med og supplere igangværende EU-
programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne, herunder teknisk 
støtte.

Ændringsforslag 28

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, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse og

a) bidrage til at tackle de 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 støtte 
iværksættervirksomhed og beskæftigelse, 
virksomheder, herunder små og 
mellemstore virksomheder, økonomisk, 
social og territorial samhørighed, 
konkurrenceevne, investeringer, 
produktivitet, social inklusion og 
bæredygtig vækst, samt opbygge robuste 
arbejdsmarkeder og tackle de 
demografiske udfordringer i 
overensstemmelse med principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og dermed 
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sikre en miljømæssigt og socialt 
bæredygtig og demokratisk Union baseret 
på De Forenede Nationers verdensmål for 
bæredygtig udvikling og opfyldelse af 
Parisaftalens forpligtelser og

Ændringsforslag 29

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 og de lokale og 
regionale myndigheders administrative og 
institutionelle kapacitet til at imødegå de 
udfordringer, som institutioner, styring, 
offentlig administration og økonomiske og 
samfundsmæssige sektorer står over for.

Ændringsforslag 30

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:

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

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erhvervsklimaet, herunder for små 
og mellemstore virksomheder, 

c) erhvervsklimaet, navnlig for små 
og mellemstore virksomheder, 
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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

genindustrialisering, udvikling af den 
private sektor, produkt- og 
tjenestemarkederne, offentlige 
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, med henblik på at skabe 
bedre betingelser for at fremme 
iværksættervirksomhed og udvikle en 
retfærdig omstilling til en 
lavemissionsøkonomi, hvor ingen lades i 
stikken

Ændringsforslag 32

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) uddannelse, livslang læring, 
inkluderende arbejdsmarkedspolitikker, 
styrkelse af dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter, med sigte på at 
skabe beskæftigelse, opkvalificering og 
omskoling, især til en retfærdig 
omstilling, lige muligheder og adgang for 
alle, en bedre fremtid for 
underprivilegerede børn, unge og ældre, 
digitale færdigheder, bekæmpelse af 
fattigdom og ulighed, fremme af social 
inklusion, socialsikring og sociale 
velfærdssystemer, udvikling af social 
infrastruktur, folkesundhed og 
sundhedssystemer samt samhørigheds-, 
asyl-, migrations- og grænsepolitik

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
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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 
klimaindsatsen, mobilitet, bekæmpelse af 
energifattigdom, 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 
grænseoverskridende områder og

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikker for finanssektoren, 
herunder fremme af finansiel forståelse, 
finansiel stabilitet, adgang til finansiering 
og långivning til realøkonomien samt 
udarbejdelse, levering og 
kvalitetsovervågning af samt rapportering 
af data og statistikker.

f) politikker for finanssektoren, 
herunder fremme af finansiel forståelse, 
navnlig inden for uddannelse, finansiel 
stabilitet, adgang til finansiering og 
långivning til realøkonomien samt 
udarbejdelse, levering og 
kvalitetsovervågning af samt rapportering 
af data og statistikker.

Ændringsforslag 35

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 

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, stilles det 
maksimale beløb, der er til rådighed for 
den berørte medlemsstat under 
konvergensfacilitetens komponent finansiel 
støtte i henhold til artikel 26, til rådighed 
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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.

for forslag, der er udarbejdet med hjælp 
fra ikkestatslige organisationer og lokale 
myndigheder med det formål at fremme 
en åben debat og gennemføre 
informationskampagner om indførelsen 
af den fælles valuta i den berørte 
medlemsstat. 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.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finansieringsrammen for 
programmet kan også dække udgifter til 
forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, som er 
nødvendige for forvaltningen af 
programmet og for at nå dets mål, herunder 
navnlig undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationsaktioner, 
såsom kommunikation udadtil om 
Unionens politiske prioriteringer, for så 
vidt de angår denne forordnings 
målsætninger, udgifter i forbindelse med 
IT, der fokuserer på 
informationsbehandling og -udveksling, 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
programmet. Under hvert af de i artikel 3 
omhandlede instrumenter kan udgifterne 
også omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af tekniske støtteprojekter i 
marken og omkostninger til peerrådgivning 
og eksperter i forbindelse med vurdering 
og gennemførelse af strukturreformer.

3. Finansieringsrammen for 
programmet kan også dække udgifter til 
forberedende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, som er 
nødvendige for forvaltningen af 
programmet og for at nå dets mål, herunder 
navnlig undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationsaktioner 
på nationalt såvel som, om nødvendigt, på 
regionalt og lokalt niveau, såsom 
kommunikation udadtil om Unionens 
politiske prioriteringer, for så vidt de angår 
denne forordnings målsætninger, udgifter i 
forbindelse med IT, der fokuserer på 
informationsbehandling og -udveksling, 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
programmet. Under hvert af de i artikel 3 
omhandlede instrumenter kan udgifterne 
også omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af tekniske støtteprojekter i 
marken og omkostninger til peerrådgivning 
og eksperter i forbindelse med vurdering 
og gennemførelse af strukturreformer.
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Ændringsforslag 37

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.

udgår

Ændringsforslag 38

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 
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

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), 
fastsættes i bilag I. Et sådant maksimalt 
finansielt bidrag beregnes på klar og 
gennemsigtig vis for hver medlemsstat 
under anvendelse af kriterierne og metoden 
i bilaget på grundlag af befolkningen i den 
enkelte medlemsstat og landets sociale og 
økonomiske situation målt på grundlag af 
indikatorer som BNP pr. indbygger, social 
udstødelse, fattigdom og ledighed. 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
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Ændringsforslag 39

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. I en periode på 20 måneder fra 
denne forordnings anvendelsesdato stiller 
Kommissionen 75 % 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.

Ændringsforslag 40

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, 
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.

3. I den periode, der påbegyndes efter 
udløbet af den periode, der er omhandlet i 
stk. 2, stiller Kommissionen de resterende 
25 % af den samlede finansieringsramme 
for det instrument til gennemførelse af 
reformer, som er omhandlet i artikel 7, stk. 
2, litra a), til rådighed til tildeling 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.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

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 
instrumentet til gennemførelse af reformer, 
indgiver et forslag til reformtilsagn til 
Kommissionen i partnerskab med lokale 
og regionale myndigheder og 
interessenter og efter høring af 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet i overensstemmelse med 
artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XX/xx1a. 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.

__________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XX/xx af XX om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
om finansielle regler for nævnte fonde og 
for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden 
for Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa (EUT L ...).

Ændringsforslag 42

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) de forventede økonomiske, 
samfundsmæssige og territoriale 
virkninger af reformen i den berørte 
medlemsstat og, om muligt, den 
afsmittende virkning i andre medlemsstater
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de sociale indikatorer, der skal 
forbedres ved den foreslåede reform, og 
det bidrag, der er ydet for at realisere 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og De Forenede 
Nationers verdensmål for bæredygtig 
udvikling

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) omfanget af den høring, der er 
gennemført forud for den officielle 
indgivelse

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 – litra a – nr. i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i de landespecifikke henstillinger 
og i andre relevante dokumenter fra det 
europæiske semester, som Kommissionen 
har vedtaget officielt eller

- i de landespecifikke henstillinger 
og i andre relevante dokumenter fra det 
europæiske semester, som Kommissionen 
har vedtaget officielt, herunder 
landerapporterne, eller

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) forventes at have gavnlige sociale 
og miljømæssige virkninger i den berørte 
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medlemsstat

Ændringsforslag 47

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 den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere kan indfri sine reformtilsagn helt 
eller delvist, herunder relevante delmål og 
mål, eller hvis sociale og økonomiske 
indikatorer ændrer sig, så det i væsentlig 
grad påvirker det oprindelige tilsagn, 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.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

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, 
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, 
herunder om foranstaltninger til at sikre 
koordinering mellem programmet, de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
og andre EU-finansierede programmer. 
De detaljerede ordninger og tidsplanen for 
rapportering, herunder den måde, hvorpå 
Kommissionen gives adgang til de 
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underliggende relevante data, fastsættes i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 12, 
stk. 1.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, forudsat at der er 
midler til rådighed.

3. Betaling af finansielle bidrag til de 
berørte medlemsstater i henhold til denne 
artikel kan omfatte 
forfinansieringsbetaling, hvis 
medlemsstaten anmoder derom, og 
foretages i overensstemmelse med 
budgetbevillingerne, forudsat at der er 
midler til rådighed.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder fra suspensionen, 
annullerer Kommissionen det finansielle 
bidrag i henhold til finansforordningens 
artikel 14, stk. 1, efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte bemærkninger inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder fra suspensionen, 
annullerer Kommissionen det finansielle 
bidrag i henhold til finansforordningens 
artikel 14, stk. 1, efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte bemærkninger inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner. 
Kommissionen sikrer, at ikke-statslige 
organisationer og lokale myndigheder i en 
sådan medlemsstat, der gennemfører 
reformen, fortsat drager fordel af 
programmet.
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Ændringsforslag 51

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 og

Ændringsforslag 52

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 økonomisk 
vækst, skabelse og bevarelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet, 
fattigdomsbekæmpelse, social konvergens 
og social inklusion

Ændringsforslag 53

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 

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 eller er i færd med at træffe 
foranstaltninger til at indføre den fælles 
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den fælles valuta inden for en given frist. valuta inden for en given frist.

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktioner, der kan bidrage til 
gennemførelsen af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder eller De 
Forenede Nationers verdensmål for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag X fastsættes det maksimale 
finansielle bidrag, der er til rådighed for 
hver medlemsstat ud af den samlede 
finansieringsramme, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra c), nr. 1). Et sådant 
maksimalt finansielt bidrag beregnes for 
hver medlemsstat under anvendelse af 
kriterierne og metoden i nævnte bilag på 
grundlag af befolkningen i den enkelte 
medlemsstat og finder anvendelse på hver 
af faserne af tildelingen og 
forslagsindkaldelserne, jf. artikel 10.

Det maksimale finansielle bidrag, der er til 
rådighed for hver medlemsstat ud af den 
samlede finansieringsramme, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra c), nr. 1), 
fastsættes i bilag X. Et sådant maksimalt 
finansielt bidrag beregnes for hver 
medlemsstat under anvendelse af 
kriterierne og metoden i nævnte bilag på 
grundlag af befolkningen i den enkelte 
medlemsstat og landets sociale og 
økonomiske situation målt på grundlag af 
indikatorer som BNP pr. indbygger, social 
udstødelse, fattigdom og ledighed og 
finder anvendelse på hver af faserne af 
tildelingen og forslagsindkaldelserne, jf. 
artikel 10.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
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Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En støtteberettiget medlemsstat 
indgiver et forslag til reformtilsagn inden 
for rammerne af konvergensfacilitetens 
komponent finansiel støtte i henhold til 
artikel 11.

1. En støtteberettiget medlemsstat 
indgiver efter en bred og veldokumenteret 
offentlig høring et forslag til reformtilsagn 
inden for rammerne af 
konvergensfacilitetens komponent finansiel 
støtte i henhold til artikel 11.
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