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Ändringsförslag 25
Elena Lizzi, France Jamet, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Förslag till förordning
–

 Förslag om förkastande

Utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor uppmanar utskottet för ekonomi 
och valutafrågor och budgetutskottet att 
som ansvariga utskott föreslå att 
kommissionens förslag förkastas.

Or. en

Ändringsförslag 26
Sandra Pereira

Förslag till förordning
 –

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag om förkastande
Utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor uppmanar utskottet för ekonomi 
och valutafrågor och budgetutskottet att 
som ansvariga utskott föreslå att 
kommissionens förslag förkastas.

Or. pt

Motivering

Att finansiering villkoras av hur man hanterat den europeiska planeringsterminen och de 
landsspecifika rekommendationerna förstärker EU:s inblandning i medlemsstaternas inre 
angelägenheter och dess möjligheter att bedriva utpressning. Programmets främsta syfte är 
att genomdriva en politik för marknadsliberalisering, mot arbetstagarrättigheter, mot statens 
sociala funktioner och den statliga kontrollen av strategiska ekonomiska sektorer, och ökar 
de skattemässiga orättvisorna.

Ändringsförslag 27
France Jamet
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Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 175 i EUF-fördraget 
fastställs bl.a. att medlemsstaterna bör 
samordna sin ekonomiska politik så att de 
mål för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som fastställs i artikel 
174 uppnås.

(2) I artikel 175 i EUF-fördraget 
fastställs bl.a. att medlemsstaterna bör 
samordna sin ekonomiska politik så att 
målet ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning uppnås.

Or. fr

Ändringsförslag 28
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där 
nationella reformprioriteringar 
identifieras och genomförandet av dem 
övervakas. Medlemsstaterna utarbetar sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen så att 
prioriterade investeringsprojekt som ska 
få nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora 
drag och samordnas. De bör även bidra 
till att unionsfinansieringen används på 
ett konsekvent sätt och mervärdet 
maximeras på det ekonomiska stöd som 
framför allt, i tillämpliga fall, ska fås ur 
program som unionen stöder inom ramen 
för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska 
jordbruksfonden för 

(3) Medlemsstaterna utarbetar sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier, i enlighet med sina 
nationella intressen och på grundval av 
fritt utövande av sin suveränitet och 
därmed sin frihet att samarbeta om de så 
finner nödvändigt.
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landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

Or. fr

Ändringsförslag 29
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriterade 
investeringsprojekt som ska få nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering 
kan planeras i stora drag och samordnas. 
De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
konsekvent sätt och mervärdet maximeras 
på det ekonomiska stöd som framför allt, 
i tillämpliga fall, ska fås ur program som 
unionen stöder inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriterade 
investeringsprojekt som ska få nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering 
kan planeras i stora drag och samordnas. 
De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
konsekvent sätt och mervärdet maximeras 
på det ekonomiska stöd som framför allt, 
i tillämpliga fall, ska fås ur program som 
unionen stöder inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska säkerställa 
samordningen, komplementariteten och 
samstämmigheten mellan programmet 
och andra unionsinstrument, i synnerhet 
genom att konsekvent undvika 
dubbelarbete.
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Or. pt

Ändringsförslag 30
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriterade 
investeringsprojekt som ska få nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering 
kan planeras i stora drag och samordnas. 
De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
konsekvent sätt och mervärdet maximeras 
på det ekonomiska stöd som framför allt, 
i tillämpliga fall, ska fås ur program som 
unionen stöder inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar, med 
hänsyn till de investeringsbehov och 
utmaningar som är kopplade till regionala 
och territoriella skillnader. Dessa 
strategier bör läggas fram tillsammans med 
de årliga nationella reformprogrammen så 
att prioriterade investeringsprojekt som ska 
få nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
konsekvent sätt och mervärdet maximeras 
på det ekonomiska stöd som framför allt, 
i tillämpliga fall, ska fås ur program som 
unionen stöder inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 31
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriterade 
investeringsprojekt som ska få nationell 
finansiering och/eller unionsfinansiering 
kan planeras i stora drag och samordnas. 
De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
konsekvent sätt och mervärdet maximeras 
på det ekonomiska stöd som framför allt, 
i tillämpliga fall, ska fås ur program som 
unionen stöder inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

(3) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen efter ett brett samråd 
med berörda parter, inbegripet 
arbetsmarknadens parter, så att 
prioriterade investeringsprojekt som ska få 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
konsekvent sätt och mervärdet maximeras 
på det ekonomiska stöd som framför allt, 
i tillämpliga fall, ska fås ur program som 
unionen stöder inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska havs- och 
fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling, Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 32
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Som en del av den europeiska 
planeringsterminens mål bör 
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strukturreformer bygga på solidaritet, 
integration och social rättvisa, i syfte att 
skapa fler arbetstillfällen av god kvalitet 
och hållbar tillväxt och därigenom 
säkerställa jämlikhet, delaktighet och 
tillgång till socialt skydd för alla i enlighet 
med de centrala principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 33
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara 
av chocker och snabbare återhämta sig 
från dem. Genomförandet av 
strukturreformer är en av unionens 
politiska prioriteringar, eftersom syftet 
med reformerna är att säkra hållbar 
återhämtning, frigöra tillväxtpotential, 
stärka anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 34
José Manuel Fernandes
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen.

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna, skapa goda förutsättningar 
för en hållbar tillväxt och sysselsättning 
och främja befolkningspolitiken inom 
unionen. Reformer bör dessutom bidra till 
att undanröja flaskhalsar och skapa 
en gynnsam miljö för investeringar och 
små och medelstora företag, inklusive för 
innovativ och hållbar 
återindustrialisering. Mer specifikt bör 
reformer av utbildningssystemen bidra till 
att stimulera näringsverksamheten och 
samtidigt skapa förutsättningar för 
tillväxt på medellång till lång sikt.

Or. pt

Ändringsförslag 35
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen.

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
ekonomiska chocker och snabbare 
återhämta sig från dem. Genomförandet av 
strukturreformer är en av unionens 
politiska prioriteringar, eftersom syftet med 
reformerna är att säkra hållbar 
återhämtning, frigöra tillväxtpotential, 
stärka anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
ekonomiska och sociala förutsättningar för 
en hållbar tillväxt och sysselsättning inom 
unionen. De bör bidra till att stärka 
arbetsmarknaden samt främja anständiga 
arbetstillfällen av god kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 36
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 
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eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen.

eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, anpassa sig till den 
tekniska utvecklingen, stärka 
anpassningskapaciteten och de sociala 
systemen samt stödja processen för 
konvergens uppåt. Strukturreformer kan 
även bidra till att stärka ekonomisk och 
social sammanhållning, öka 
produktiviteten och investeringarna, skapa 
goda förutsättningar för en hållbar tillväxt 
och sysselsättning inom unionen och 
stärka arbetsmarknadens motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 37
Romana Tomc

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformer kan även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna samt skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen.

(4) Den ekonomiska och finansiella 
krisen visade att sunda och 
motståndskraftiga ekonomiska och 
finansiella system som grundar sig på 
starka ekonomiska och sociala strukturer 
hjälper medlemsstaterna att bättre klara av 
chocker och snabbare återhämta sig från 
dem. Genomförandet av strukturreformer 
är en av unionens politiska prioriteringar, 
eftersom syftet med reformerna är att säkra 
hållbar återhämtning, frigöra 
tillväxtpotential, stärka 
anpassningskapaciteten och stödja 
processen för konvergens uppåt. 
Strukturreformerna bör även bidra till att 
stärka ekonomisk och social 
sammanhållning, öka produktiviteten och 
investeringarna och skapa goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt, 
skapa och bevara arbetstillfällen samt 
stärka den sociala inkluderingen och 
sysselsättningen inom unionen.
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Or. sl

Ändringsförslag 38
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Strukturreformer kan göra de 
nationella ekonomierna mer 
motståndskraftiga och skapa en hög grad 
av varaktig konvergens i 
medlemsstaterna, något som är avgörande 
för ett framgångsrikt och smidigt 
deltagande i Ekonomiska och monetära 
unionen. En hög grad av varaktig 
konvergens är särskilt viktig för de 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta men som förbereder sig för att 
ansluta sig till euroområdet.

(5) Strukturreformer bör genomföras 
på ett sådant sätt att den ekonomiska 
situationen efter krisen inte förvärras och 
de bör inte leda till åtstramningsåtgärder 
som ökar fattigdomen.

Or. fr

Ändringsförslag 39
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I hela unionen behövs det fler 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat 
att genomförandet av strukturreformer 
i allmänhet har dragit ut på tiden och 
varit inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras.

utgår



AM\1198761SV.docx 13/76 PE647.142v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 40
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I hela unionen behövs det fler 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat att 
genomförandet av strukturreformer 
i allmänhet har dragit ut på tiden och varit 
inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras.

(6) Genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna är 
fortfarande otillräckligt i hela unionen. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat att 
genomförandet av strukturreformer 
i allmänhet har dragit ut på tiden och varit 
inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras. För att uppnå detta måste 
processen genomföras i en fördjupad 
dialog mellan kommissionen och 
medlemsstaterna, med beaktande av de 
nationella parlamentens roll i 
genomförandet av reformer.

Or. pl

Ändringsförslag 41
Romana Tomc

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I hela unionen behövs det fler 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat att 
genomförandet av strukturreformer 

(6) Genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna är 
fortfarande otillräckligt i hela unionen. 
Erfarenheterna av genomförandet av 
mekanismen för samordning av den 
ekonomiska politiken inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen har visat att 
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i allmänhet har dragit ut på tiden och varit 
inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras.

genomförandet av strukturreformer 
i allmänhet har dragit ut på tiden och varit 
inkonsekvent och att nationella 
reformansträngningar bör stärkas och 
stimuleras genom stöd till 
sammanhållningspolitiken.

Or. sl

Ändringsförslag 42
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att uppfylla de krav som 
fastställs i artikel 9 i EUF-fördraget krävs 
det progressiva reformer som är socialt 
ansvarstagande, smarta, hållbara och 
inkluderande. Unionen har identifierat 
genomförandet av sådana 
strukturreformer som en av sina politiska 
prioriteringar för att säkerställa hållbar 
tillväxt, stärka anpassningskapaciteten, 
skapa arbetstillfällen av god kvalitet, 
främja investeringar och stödja processen 
för uppåtgående ekonomisk och social 
konvergens.

Or. en

Ändringsförslag 43
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/82519 
inrättades stödprogrammet för 

(7) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/82519 
inrättades stödprogrammet för 
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strukturreformer för perioden 2017–2020, 
med en budget på 142 800 000 euro. 
Programmet inrättades för att stärka 
medlemsstaternas kapacitet att förbereda 
och genomföra tillväxtfrämjande 
förvaltnings- och strukturreformer, 
inklusive genom bistånd för att använda 
unionsfonderna effektivt och 
ändamålsenligt. Tekniskt stöd enligt 
programmet ges av kommissionen på 
begäran av en medlemsstat, och det kan 
omfatta ett brett spektrum av 
politikområden. De första erfarenheterna 
av programmet visade att efterfrågan på 
tekniskt stöd var fyra gånger större än 
programmets tillgängliga årsbudget 2017 
och fem gånger större 2018.

strukturreformer för perioden 2017–2020, 
med en budget på 142 800 000 euro. 
Programmet inrättades för att stärka 
medlemsstaternas kapacitet att förbereda 
och genomföra tillväxtfrämjande 
förvaltnings- och strukturreformer, 
inklusive genom bistånd för att använda 
unionsfonderna effektivt och 
ändamålsenligt. Tekniskt stöd enligt 
programmet ges av kommissionen på 
begäran av en medlemsstat, och det kan 
omfatta ett brett spektrum av 
politikområden. De första erfarenheterna 
av programmet visade att efterfrågan på 
tekniskt stöd var fyra gånger större än 
programmets tillgängliga årsbudget 2017 
och fem gånger större 2018. Därför 
föreslår kommissionen budgetökningar 
för 2019 och 2020.

__________________ __________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 
2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 
och om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 
(EUT L 129, 19.5.2017, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/825 av den 17 maj 
2017 om inrättande av stödprogrammet för 
strukturreformer för perioden 2017–2020 
och om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 
(EUT L 129, 19.5.2017, s. 1).

Or. pt

Ändringsförslag 44
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Övriga unionsinstrument och 
unionsprogram bidrar också i stor 
utsträckning till att förbättra 
förutsättningarna för vissa investeringar 
i medlemsstaterna, och de kan främja eller 
utgöra en del av dessa reformer. Framför 
allt genom de unionsfonder som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 

(8) Övriga unionsinstrument och 
unionsprogram som medlemsstaterna 
finansierar bidrar också i stor utsträckning 
till att förbättra förutsättningarna för vissa 
investeringar i medlemsstaterna, och de 
kan främja eller utgöra en del av dessa 
reformer. Framför allt genom de 
unionsfonder som omfattas av 
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förordning (EU) YYY/XX [CPR] kan man 
koppla samman investeringar med 
nödvändiga villkor (tidigare 
förhandsvillkor), utforma 
en makroekonomisk styrningsmekanism 
och finansiera kostnader för 
strukturreformer som är kopplade till 
investeringar på politikområden som är 
viktiga för sammanhållningspolitiken. För 
närvarande finns det dock inget 
instrument som ger direkt ekonomiskt 
stöd som stimulerar medlemsstaterna att 
genomföra reformer på alla 
politikområden som svar på de 
utmaningar som identifieras inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen. 
Det finns för närvarande heller inget 
instrument som ger specifikt och riktat 
ekonomiskt och tekniskt stöd till 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta så att de kan genomföra reformer 
som är relevanta för att landet ska kunna 
ansluta sig till euroområdet.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) YYY/XX [CPR] kan man koppla 
samman investeringar med nödvändiga 
villkor (tidigare förhandsvillkor), utforma 
en makroekonomisk styrningsmekanism 
och finansiera kostnader för 
strukturreformer som är kopplade till 
investeringar på politikområden som är 
viktiga för sammanhållningspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Unionens institutioner och organ 
har omfattande erfarenhet av att ge 
särskilt stöd till medlemsstaternas 
nationella och subnationella myndigheter 
och arbetsmarknadens parter när det 
gäller kapacitetsuppbyggnad och 
genomförande av 
sammanhållningspolitiken. Den 
erfarenheten bör användas för att stärka 
unionens förmåga att ge medlemsstaterna 
stöd för att förbättra deras 
tillväxtpotential och sociala 
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sammanhållning genom åtgärder som 
syftar till att öka sysselsättningsgraden, 
bekämpa utestängning och fattigdom och 
öka tillgången till tjänster av allmänt 
intresse, inbegripet utbildning och hälso- 
och sjukvårdstjänster av god kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 46
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av detta är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för stöd till medlemsstaterna och 
tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd vid 
sidan av tekniskt stöd. Ett nytt 
reformstödsprogram (nedan kallat 
programmet) bör därför inrättas för att 
tillhandahålla effektiva incitament för att 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Programmet bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter av andra 
instrument och program. Under 
programmet bör man även fortsätta med de 
åtgärder och de arbetssätt som ingår 
i stödprogrammet för strukturreformer, 
eftersom de har visat sig vara 
ändamålsenliga, och de har uppskattats av 
medlemsstaterna för att de stärker de 
nationella myndigheternas administrativa 
kapacitet på olika politikområden. 
I programmet bör det även ingå riktat stöd 
till reformer i medlemsstater som ännu inte 
har euron som valuta och som har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den inom 
en given tidsram.

(10) Mot bakgrund av detta är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för stöd till medlemsstaterna och 
tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd vid 
sidan av tekniskt stöd. Ett nytt 
reformstödsprogram (nedan kallat 
programmet) bör därför inrättas för att 
tillhandahålla effektiva incitament för att 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Programmet bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter av andra 
instrument och program. Under 
programmet bör man även fortsätta med de 
åtgärder och de arbetssätt som ingår 
i stödprogrammet för strukturreformer, 
eftersom de har visat sig vara 
ändamålsenliga, och de har uppskattats av 
medlemsstaterna för att de stärker de 
nationella myndigheternas administrativa 
kapacitet på olika politikområden samt 
grundar sig på principerna i EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna. 
I programmet bör det även ingå riktat stöd 
till reformer i medlemsstater som ännu inte 
har euron som valuta och som har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den inom 
en given tidsram.
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Or. pt

Ändringsförslag 47
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av detta är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för stöd till medlemsstaterna och 
tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd vid 
sidan av tekniskt stöd. Ett nytt 
reformstödsprogram (nedan kallat 
programmet) bör därför inrättas för att 
tillhandahålla effektiva incitament för att 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Programmet bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter av andra 
instrument och program. Under 
programmet bör man även fortsätta med de 
åtgärder och de arbetssätt som ingår 
i stödprogrammet för strukturreformer, 
eftersom de har visat sig vara 
ändamålsenliga, och de har uppskattats av 
medlemsstaterna för att de stärker de 
nationella myndigheternas administrativa 
kapacitet på olika politikområden. 
I programmet bör det även ingå riktat stöd 
till reformer i medlemsstater som ännu inte 
har euron som valuta och som har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den inom 
en given tidsram.

(10) Mot bakgrund av detta är det 
nödvändigt att stärka den nuvarande ramen 
för stöd till medlemsstaterna och 
tillhandahålla direkt ekonomiskt stöd vid 
sidan av tekniskt stöd. Ett nytt 
reformstödsprogram (nedan kallat 
programmet) bör därför inrättas för att 
tillhandahålla effektiva incitament för att 
påskynda genomförandet av 
strukturreformer i medlemsstaterna. 
Programmet bör vara omfattande och även 
dra nytta av kommissionens och 
medlemsstaternas erfarenheter av andra 
instrument och program. Under 
programmet bör man även fortsätta med de 
åtgärder och de arbetssätt som ingår 
i stödprogrammet för strukturreformer, 
eftersom de har visat sig vara 
ändamålsenliga, och de har uppskattats av 
medlemsstaterna för att de stärker de 
nationella myndigheternas administrativa 
kapacitet på olika politikområden, och 
bygger vidare på de principer som 
fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och delmålen i FN:s 
mål för hållbar utveckling. I programmet 
bör det även ingå riktat stöd till reformer 
i medlemsstater som ännu inte har euron 
som valuta men som är skyldiga att anta 
den.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Om medlemsstaternas nationella 
myndigheter inte vidtar några åtgärder 
för att införa den gemensamma valutan 
bör programmet ge en del av de tilldelade 
medlen för den berörda medlemsstaten till 
andra berörda parter i syfte att stimulera 
den offentliga debatten om att ansluta sig 
till euroområdet samt genomföra 
förberedande studier och samråd.

Or. en

Ändringsförslag 49
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att göra det möjligt att ge de 
olika typer av stöd som behövs och för att 
ta hänsyn till särdragen för varje 
komponent bör tre separata men 
kompletterande instrument inrättas inom 
ramen för programmet, nämligen ett 
reformverktyg, ett instrument för tekniskt 
stöd och en särskild konvergensmekanism 
som ska stödja förberedelse för 
medlemskap i euroområdet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 50
France Jamet
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det främsta syftet med 
programmet är att förbättra 
sammanhållningen, konkurrenskraften, 
produktiviteten, tillväxten och 
sysselsättningen. Programmet bör därför 
tillhandahålla ekonomiska incitament för 
att tackla strukturella utmaningar, och 
bör bidra till att stärka medlemsstaternas 
administrativa kapacitet i den 
utsträckning som deras institutioner och 
ekonomiska och sociala sektorer berörs.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 51
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs.

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs. Det måste även fastställas 
en lämplig nivå på regionala och lokala 
myndigheters deltagande i utarbetandet 
och genomförandet av strukturreformer.

Or. pt
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Ändringsförslag 52
Romana Tomc

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs.

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, den 
hållbara tillväxten, skapandet av nya 
arbetstillfällen, den sociala inkluderingen 
och sysselsättningen. Programmet bör 
därför tillhandahålla ekonomiska 
incitament för att tackla strukturella 
utmaningar, och bör bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa kapacitet 
i den utsträckning som deras institutioner 
och ekonomiska och sociala sektorer 
berörs.

Or. sl

Ändringsförslag 53
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs.

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
investeringarna, konkurrenskraften, 
produktiviteten, den hållbara tillväxten 
och sysselsättningen. Programmet bör 
därför tillhandahålla ekonomiska 
incitament för att tackla strukturella 
utmaningar, och bör bidra till att stärka 
medlemsstaternas administrativa och 
institutionella kapacitet i den utsträckning 
som deras institutioner och ekonomiska 
och sociala sektorer berörs.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs.

(13) Det främsta syftet med programmet 
är att förbättra den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningen, 
konkurrenskraften, produktiviteten, 
tillväxten och sysselsättningen. 
Programmet bör därför tillhandahålla 
ekonomiska incitament för att tackla 
strukturella utmaningar, och bör bidra till 
att stärka medlemsstaternas administrativa 
kapacitet i den utsträckning som deras 
institutioner och ekonomiska och sociala 
sektorer berörs.

Or. en

Ändringsförslag 55
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda mål bör fastställas för 
varje instrument i programmet. När det 
gäller reformverktyget bör de bestå av att 
uppfylla konkreta delmål och mål för 
fullgörande av reformåtaganden som bör 
leda till att ekonomiska incitament frigörs. 
När det gäller instrumentet för tekniskt 
stöd bör de bestå av att bistå nationella 
myndigheter i deras strävanden att planera 
och genomföra reformer genom att ta 
hänsyn till god praxis och andras 
erfarenheter. Dessa mål bör eftersträvas 
i alla medlemsstater genom dessa 

(14) Särskilda mål bör fastställas för 
varje instrument i programmet. När det 
gäller reformverktyget bör de bestå av att 
uppfylla konkreta delmål och mål för 
fullgörande av reformåtaganden som bör 
leda till att ekonomiska incitament frigörs. 
När det gäller instrumentet för tekniskt 
stöd bör de bestå av att bistå nationella 
myndigheter i deras strävanden att planera 
och genomföra reformer genom att ta 
hänsyn till god praxis och andras 
erfarenheter. Dessa mål bör fastställas 
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två instrument, och, när det gäller 
konvergensmekanismen, i de 
medlemsstater som ännu inte har euron 
som valuta och som har vidtagit konkreta 
åtgärder för att införa den inom en given 
tidsram.

i alla medlemsstater med iakttagande av 
deras nationella suveränitet.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda mål bör fastställas för 
varje instrument i programmet. När det 
gäller reformverktyget bör de bestå av att 
uppfylla konkreta delmål och mål för 
fullgörande av reformåtaganden som bör 
leda till att ekonomiska incitament frigörs. 
När det gäller instrumentet för tekniskt 
stöd bör de bestå av att bistå nationella 
myndigheter i deras strävanden att planera 
och genomföra reformer genom att ta 
hänsyn till god praxis och andras 
erfarenheter. Dessa mål bör eftersträvas 
i alla medlemsstater genom dessa 
två instrument, och, när det gäller 
konvergensmekanismen, i de 
medlemsstater som ännu inte har euron 
som valuta och som har vidtagit konkreta 
åtgärder för att införa den inom en given 
tidsram.

(14) Särskilda mål bör fastställas för 
varje instrument i programmet. När det 
gäller reformverktyget bör de bestå av att 
uppfylla konkreta delmål och mål för 
fullgörande av reformåtaganden som bör 
leda till att ekonomiska incitament frigörs. 
När det gäller instrumentet för tekniskt 
stöd bör de bestå av att bistå nationella 
myndigheter i deras strävanden att planera 
och genomföra reformer genom att ta 
hänsyn till god praxis och andras 
erfarenheter. Dessa mål bör eftersträvas 
i alla medlemsstater genom dessa 
två instrument, och, när det gäller 
konvergensmekanismen, i de 
medlemsstater som ännu inte har euron 
som valuta och som inte omfattas av 
en undantagsklausul.

Or. en

Ändringsförslag 57
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Om utmaningar som kräver akuta 
reformer identifieras i den europeiska 
planeringsterminen, särskilt de 
landsspecifika rekommendationerna, men 
den berörda medlemsstaten inte använder 
den tilldelade finansieringen och inleder 
en reform, eller om kommissionen har 
avbrutit denna finansiering, bör en del av 
de tilldelade medlen göras tillgängliga för 
lokala myndigheter och andra berörda 
parter via en konkurrensmekanism som 
sköts av kommissionen, i syfte att stödja 
åtgärder på regional och lokal nivå som 
bidrar till att hantera dessa utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 58
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat, tillhandahålla 
både ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella 
reformer och förvaltningsreformer, 
företagsklimat, finanssektorn, 
marknaderna för produkter, tjänster och 
arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och välfärd.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 59
Antonius Manders

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, tillhandahålla både 
ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella reformer 
och förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och välfärd.

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, tillhandahålla både 
ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella reformer 
och förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
utnyttjandet av den tekniska revolutionen, 
tjänster och arbetskraft, kompetens för 
arbetstillfällen, barn-, ungdoms- och 
äldrepolitik, utbildning, hållbar utveckling, 
folkhälsa och välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 60
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, tillhandahålla både 
ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella reformer 

(15) För att säkerställa att de reformer 
som får stöd av programmet täcker alla 
viktiga ekonomiska och sociala områden, 
bör kommissionen, på begäran av 
en medlemsstat, tillhandahålla både 
ekonomiskt och tekniskt stöd genom 
programmet på ett brett spektrum av 
politikområden, bl.a. offentlig finans- och 
kapitalförvaltning, institutionella reformer 
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och förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och välfärd.

och förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 61
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för programmet bör 
medlemsstaterna kunna överföra medel 
till programmets budget som öronmärkts 
för delad förvaltning i unionsfonderna, 
i enlighet med det förfarande som 
fastställts för det ändamålet. Överförda 
medel bör användas i enlighet med 
reglerna i detta program och till förmån 
för den berörda medlemsstaten.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 62
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringar 
i överensstämmelse med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
uppfylla Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling, kommer detta program 
att bidra till att rationalisera klimatinsatser 
och till att uppnå det övergripande målet 
att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 

(18) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringar 
i överensstämmelse med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet och 
uppfylla Förenta nationernas mål för 
hållbar utveckling, kommer detta program 
tack vare bidrag från medlemsstaterna att 
bidra till att rationalisera klimatinsatser och 
stödja klimatmålen på grundval av 



AM\1198761SV.docx 27/76 PE647.142v01-00

SV

stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder 
kommer att identifieras under 
förberedelserna och genomförandet av 
programmet och på nytt bedömas 
i samband med relevanta utvärderingar 
och översyner.

frivilligt samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna.

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna. 
Under processen med att utarbeta och 
komma överens om innehållet 
i rekommendationerna till 
medlemsstaterna bör man ta hänsyn till 
rekommendationerna i regeringarnas 
ståndpunkter, vilket kommer att öka 
staternas känsla av gemensamt ansvar för 
de genomförda reformernas effektivitet.

Or. pl

Ändringsförslag 64
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna.

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna, med 
beaktande av de ekonomiska, sociala och 
territoriella indikatorerna för varje 
medlemsstat.

Or. pt

Ändringsförslag 65
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna.

(19) När det gäller reformverktyget är 
det nödvändigt att identifiera typer av 
reformer som kan få ekonomiskt stöd. För 
att säkerställa att de stödberättigande 
reformerna bidrar till programmets mål bör 
de tackla de utmaningar som identifierats 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inklusive de reformer 
som föreslagits för att genomföra de 
landsspecifika rekommendationerna, med 
beaktande av den särskilda sociala 
situationen i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 66
Stelios Kympouropoulos
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Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Med hänsyn till den tekniska 
utvecklingen kommer programmet 
dessutom att bidra till integrerade 
investeringsplaner för digital 
infrastruktur och digitala färdigheter och 
till en effektiv investeringsram för detta, 
som ska säkerställa största möjliga 
konkurrenskraft för europeiska regioner 
under 2021–2030. 

Or. el

Ändringsförslag 67
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat. För att 
säkerställa att de ekonomiska incitamenten 
är spridda över hela tillämpningsperioden 
för programmet bör medlen till 
medlemsstaterna tilldelas i stadier. Under 
det första stadiet som omfattar tjugo 
månader bör hälften (11 000 000 000 euro) 
av den totala finansieringsramen för 
reformverktyget göras tillgängligt för 
medlemsstaterna, och de kan då få upp till 
det högsta ekonomiska bidraget genom att 
lämna in förslag till reformåtaganden.

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på ett tydligt och 
transparent sätt på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat, enligt 
principen om degressiv proportionalitet, 
utgående från dels BNP per capita, med 
omvänd proportionalitet, dels 
arbetslöshetsnivå. För att säkerställa att de 
ekonomiska incitamenten är spridda över 
hela tillämpningsperioden för programmet 
bör medlen till medlemsstaterna tilldelas i 
stadier. Under det första stadiet som 
omfattar tjugo månader bör 75 % 
(16 500 000 000 euro) av den totala 
finansieringsramen för reformverktyget 
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göras tillgängligt för medlemsstaterna, och 
de kan då få upp till det högsta ekonomiska 
bidraget genom att lämna in förslag till 
reformåtaganden.

Or. pt

Ändringsförslag 68
Elisabetta Gualmini

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat. För att 
säkerställa att de ekonomiska incitamenten 
är spridda över hela tillämpningsperioden 
för programmet bör medlen till 
medlemsstaterna tilldelas i stadier. Under 
det första stadiet som omfattar tjugo 
månader bör hälften (11 000 000 000 euro) 
av den totala finansieringsramen för 
reformverktyget göras tillgängligt för 
medlemsstaterna, och de kan då få upp till 
det högsta ekonomiska bidraget genom att 
lämna in förslag till reformåtaganden.

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat och den 
socioekonomiska situationen i det land 
som mäts på grundval av indikatorer för 
social utestängning, fattigdom och 
arbetslöshet. För att säkerställa att de 
ekonomiska incitamenten är spridda över 
hela tillämpningsperioden för programmet 
bör medlen till medlemsstaterna tilldelas i 
stadier. Under det första stadiet, som 
omfattar tjugo månader, bör hälften 
(11 000 000 000 euro) av den totala 
finansieringsramen för reformverktyget 
göras tillgängligt för medlemsstaterna, och 
de kan då få upp till det högsta ekonomiska 
bidraget genom att lämna in förslag till 
reformåtaganden.

Or. it

Ändringsförslag 69
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius



AM\1198761SV.docx 31/76 PE647.142v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat. För att 
säkerställa att de ekonomiska incitamenten 
är spridda över hela tillämpningsperioden 
för programmet bör medlen till 
medlemsstaterna tilldelas i stadier. Under 
det första stadiet som omfattar tjugo 
månader bör hälften (11 000 000 000 euro) 
av den totala finansieringsramen för 
reformverktyget göras tillgängligt för 
medlemsstaterna, och de kan då få upp till 
det högsta ekonomiska bidraget genom att 
lämna in förslag till reformåtaganden.

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat och 
medlemsstaternas ekonomiska situation, 
till exempel på grundval av deras 
indikator för BNP per capita. För att 
säkerställa att de ekonomiska incitamenten 
är spridda över hela tillämpningsperioden 
för programmet bör medlen till 
medlemsstaterna tilldelas i stadier. Under 
det första stadiet som omfattar tjugo 
månader bör hälften (11 000 000 000 euro) 
av den totala finansieringsramen för 
reformverktyget göras tillgängligt för 
medlemsstaterna, och de kan då få upp till 
det högsta ekonomiska bidraget genom att 
lämna in förslag till reformåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 70
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer måste ett högsta 
ekonomiskt bidrag fastställas som är 
tillgängligt för dem inom ramen för 
instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 

(20) För att ge medlemsstaterna 
ett meningsfullt incitament att slutföra 
strukturreformer med beaktande av 
sociala, ekonomiska och territoriella 
utmaningar och investeringsbehov måste 
ett högsta ekonomiskt bidrag fastställas 
som är tillgängligt för dem inom ramen för 
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bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat. För att 
säkerställa att de ekonomiska incitamenten 
är spridda över hela tillämpningsperioden 
för programmet bör medlen till 
medlemsstaterna tilldelas i stadier. Under 
det första stadiet som omfattar tjugo 
månader bör hälften (11 000 000 000 euro) 
av den totala finansieringsramen för 
reformverktyget göras tillgängligt för 
medlemsstaterna, och de kan då få upp till 
det högsta ekonomiska bidraget genom att 
lämna in förslag till reformåtaganden.

instrumentet i varje tilldelningsstadium och 
vid varje ansökningsomgång. Detta högsta 
bidrag bör beräknas på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat. För att 
säkerställa att de ekonomiska incitamenten 
är spridda över hela tillämpningsperioden 
för programmet bör medlen till 
medlemsstaterna tilldelas i stadier. Under 
det första stadiet som omfattar tjugo 
månader bör hälften (11 000 000 000 euro) 
av den totala finansieringsramen för 
reformverktyget göras tillgängligt för 
medlemsstaterna, och de kan då få upp till 
det högsta ekonomiska bidraget genom att 
lämna in förslag till reformåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 71
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att öka öppenheten och 
effektiviteten bör kommissionen för det 
följande stadiet som varar till 
programmets slut inrätta ett system med 
regelbundet återkommande 
ansökningsomgångar för att tilldela den 
återstående hälften (11 000 000 000 euro) 
av instrumentets totala finansieringsram 
samt de medel som inte använts under det 
föregående stadiet. Enkla förfaranden bör 
införas för detta ändamål. Under varje 
ansökningsomgång bör alla 
medlemsstater uppmanas att lämna in 
sina reformförslag samtidigt, och de kan 
på grundval av reformförslagen beviljas 
det högsta ekonomiska bidraget. För att 
öka öppenheten bör den första 
ansökningsomgången som kommissionen 
organiserar under det andra stadiet 
motsvara den återstående delen 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 

utgår
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totala finansieringsram. Endast om alla 
medel i den totala finansieringsramen inte 
har använts bör kommissionen organisera 
ytterligare ansökningsomgångar. 
Kommissionen bör anta och offentliggöra 
en vägledande tidsplan för de ytterligare 
ansökningsomgångar som ska 
organiseras samt för varje 
ansökningsomgång ange hur mycket 
medel av den totala finansieringsramen 
som finns tillgängliga under den 
ansökningsomgången.

Or. fr

Ändringsförslag 72
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att öka öppenheten och 
effektiviteten bör kommissionen för det 
följande stadiet som varar till programmets 
slut inrätta ett system med regelbundet 
återkommande ansökningsomgångar för att 
tilldela den återstående hälften 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram samt de medel som 
inte använts under det föregående stadiet. 
Enkla förfaranden bör införas för detta 
ändamål. Under varje ansökningsomgång 
bör alla medlemsstater uppmanas att lämna 
in sina reformförslag samtidigt, och de kan 
på grundval av reformförslagen beviljas det 
högsta ekonomiska bidraget. För att öka 
öppenheten bör den första 
ansökningsomgången som kommissionen 
organiserar under det andra stadiet 
motsvara den återstående delen 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram. Endast om alla 
medel i den totala finansieringsramen inte 
har använts bör kommissionen organisera 
ytterligare ansökningsomgångar. 

(21) För att öka öppenheten och 
effektiviteten bör kommissionen för det 
följande stadiet som varar till programmets 
slut inrätta ett system med regelbundet 
återkommande ansökningsomgångar för att 
tilldela återstående 25 % (5 500 000 000 
euro) av instrumentets totala 
finansieringsram samt de medel som inte 
använts under det föregående stadiet. Enkla 
förfaranden bör införas för detta ändamål. 
Under varje ansökningsomgång bör alla 
medlemsstater uppmanas att lämna in sina 
reformförslag samtidigt, och de kan på 
grundval av reformförslagen beviljas det 
högsta ekonomiska bidraget. För att öka 
öppenheten bör den första 
ansökningsomgången som kommissionen 
organiserar under det andra stadiet 
motsvara den återstående delen 
(5 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram. Endast om alla 
medel i den totala finansieringsramen inte 
har använts bör kommissionen organisera 
ytterligare ansökningsomgångar. 
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Kommissionen bör anta och offentliggöra 
en vägledande tidsplan för de ytterligare 
ansökningsomgångar som ska organiseras 
samt för varje ansökningsomgång ange hur 
mycket medel av den totala 
finansieringsramen som finns tillgängliga 
under den ansökningsomgången.

Kommissionen bör anta och offentliggöra 
en vägledande tidsplan för de ytterligare 
ansökningsomgångar som ska organiseras 
samt för varje ansökningsomgång ange hur 
mycket medel av den totala 
finansieringsramen som finns tillgängliga 
under den ansökningsomgången.

Or. pt

Ändringsförslag 73
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att öka öppenheten och 
effektiviteten bör kommissionen för det 
följande stadiet som varar till programmets 
slut inrätta ett system med regelbundet 
återkommande ansökningsomgångar för att 
tilldela den återstående hälften 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram samt de medel som 
inte använts under det föregående stadiet. 
Enkla förfaranden bör införas för detta 
ändamål. Under varje ansökningsomgång 
bör alla medlemsstater uppmanas att lämna 
in sina reformförslag samtidigt, och de kan 
på grundval av reformförslagen beviljas det 
högsta ekonomiska bidraget. För att öka 
öppenheten bör den första 
ansökningsomgången som kommissionen 
organiserar under det andra stadiet 
motsvara den återstående delen 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram. Endast om alla 
medel i den totala finansieringsramen inte 
har använts bör kommissionen organisera 
ytterligare ansökningsomgångar. 
Kommissionen bör anta och offentliggöra 
en vägledande tidsplan för de ytterligare 
ansökningsomgångar som ska organiseras 
samt för varje ansökningsomgång ange hur 

(21) För att öka öppenheten och 
effektiviteten bör kommissionen för det 
följande stadiet som varar till programmets 
slut inrätta ett system med regelbundet 
återkommande ansökningsomgångar för att 
tilldela den återstående hälften 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram samt de medel som 
inte använts under det föregående stadiet. 
Enkla förfaranden bör införas för detta 
ändamål. Under varje ansökningsomgång 
bör alla medlemsstater uppmanas att lämna 
in sina reformförslag samtidigt, och de kan 
på grundval av reformförslagen beviljas det 
högsta ekonomiska bidraget. Alla förslag 
bör vara föremål för ett brett samråd med 
berörda parter innan de lämnas in. För att 
öka öppenheten bör den första 
ansökningsomgången som kommissionen 
organiserar under det andra stadiet 
motsvara den återstående delen 
(11 000 000 000 euro) av instrumentets 
totala finansieringsram. Endast om alla 
medel i den totala finansieringsramen inte 
har använts bör kommissionen organisera 
ytterligare ansökningsomgångar. 
Kommissionen bör anta och offentliggöra 
en vägledande tidsplan för de ytterligare 
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mycket medel av den totala 
finansieringsramen som finns tillgängliga 
under den ansökningsomgången.

ansökningsomgångar som ska organiseras 
samt för varje ansökningsomgång ange hur 
mycket medel av den totala 
finansieringsramen som finns tillgängliga 
under den ansökningsomgången.

Or. en

Ändringsförslag 74
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det bör fastställas ett förfarande för 
hur medlemsstaterna ska lämna in sina 
förslag till reformåtaganden samt vad som 
bör ingå i dessa förslag. För att 
förfarandena ska vara effektiva bör 
medlemsstaterna lämna in förslaget till 
reformåtaganden tillsammans med sina 
nationella reformprogram, men i en separat 
bilaga som också kan lämnas in vid 
en annan tidpunkt. Även om deltagandet 
i programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 
som åtgärdar de problem som orsakade 
obalanserna.

(22) Det bör fastställas ett förfarande för 
hur medlemsstaterna ska lämna in sina 
förslag till reformåtaganden samt vad som 
bör ingå i dessa förslag. Efter ett brett 
offentligt samråd som dokumenteras på 
lämpligt sätt bör medlemsstaterna lämna in 
förslaget till reformåtaganden tillsammans 
med sina nationella reformprogram, men 
i en separat bilaga som också kan lämnas 
in vid en annan tidpunkt. Även om 
deltagandet i programmet är frivilligt bör 
i synnerhet medlemsstater med alltför stora 
obalanser och medlemsstater med akut 
behov av reformer som identifierats i de 
landsspecifika rekommendationerna 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 
som åtgärdar utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 75
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det bör fastställas ett förfarande för 
hur medlemsstaterna ska lämna in sina 
förslag till reformåtaganden samt vad som 
bör ingå i dessa förslag. För att 
förfarandena ska vara effektiva bör 
medlemsstaterna lämna in förslaget till 
reformåtaganden tillsammans med sina 
nationella reformprogram, men i en separat 
bilaga som också kan lämnas in vid 
en annan tidpunkt. Även om deltagandet 
i programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 
som åtgärdar de problem som orsakade 
obalanserna.

(22) Det bör fastställas ett klart och 
lättfattligt förfarande för hur 
medlemsstaterna ska lämna in sina förslag 
till reformåtaganden samt vad som bör ingå 
i dessa förslag. För att förfarandena ska 
vara effektiva bör medlemsstaterna lämna 
in förslaget till reformåtaganden 
tillsammans med sina nationella 
reformprogram, men i en separat bilaga 
som också kan lämnas in vid en annan 
tidpunkt. Även om deltagandet 
i programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 
som åtgärdar de problem som orsakade 
obalanserna.

Or. pt

Ändringsförslag 76
Romana Tomc

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det bör fastställas ett förfarande för 
hur medlemsstaterna ska lämna in sina 
förslag till reformåtaganden samt vad som 
bör ingå i dessa förslag. För att 
förfarandena ska vara effektiva bör 
medlemsstaterna lämna in förslaget till 
reformåtaganden tillsammans med sina 
nationella reformprogram, men i en separat 
bilaga som också kan lämnas in vid en 
annan tidpunkt. Även om deltagandet 
i programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 

(22) Det bör fastställas ett insynsvänligt 
förfarande för hur medlemsstaterna ska 
lämna in sina förslag till reformåtaganden 
samt innehållet dessa förslag. För att 
förfarandena ska gå snabbare bör 
medlemsstaterna lämna in förslaget till 
reformåtaganden tillsammans med sina 
nationella reformprogram, men i en separat 
bilaga som också kan lämnas in vid en 
annan tidpunkt. Även om deltagandet 
i programmet är frivilligt bör i synnerhet 
medlemsstater med alltför stora obalanser 
uppmuntras att inom ramen för 
reformverktyget lägga fram reformförslag 
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som åtgärdar de problem som orsakade 
obalanserna.

som åtgärdar de problem som orsakade 
obalanserna.

Or. sl

Ändringsförslag 77
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkerställa 
medlemsstaternas egenansvar och fokus 
på relevanta reformer bör de identifiera 
reformåtaganden för att möta de 
utmaningar som identifieras inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen 
(inklusive de utmaningar som identifieras 
i de landsspecifika rekommendationerna) 
och lägga fram detaljerade åtgärder för 
genomförandet av reformerna som bör 
innehålla lämpliga delmål och mål samt 
en tidsplan för genomförandet på högst 
tre år. Under hela förfarandet bör 
kommissionen och medlemsstaterna sträva 
efter att samarbeta så mycket som möjligt.

(23) Medlemsstaterna bör identifiera 
reformåtaganden och lägga fram 
detaljerade åtgärder för genomförandet av 
reformerna som bör innehålla lämpliga 
delmål och mål samt en tidsplan för 
genomförandet på högst tre år. Under hela 
förfarandet bör kommissionen och 
medlemsstaterna sträva efter att samarbeta 
så mycket som möjligt.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Joanna Kopcińska

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkerställa medlemsstaternas 
egenansvar och fokus på relevanta 
reformer bör de identifiera 
reformåtaganden för att möta de 
utmaningar som identifieras inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen 

(23) För att säkerställa medlemsstaternas 
egenansvar och fokus på relevanta 
reformer bör de identifiera 
reformåtaganden för att möta de 
utmaningar som identifieras inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen 
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(inklusive de utmaningar som identifieras 
i de landsspecifika rekommendationerna) 
och lägga fram detaljerade åtgärder för 
genomförandet av reformerna som bör 
innehålla lämpliga delmål och mål samt en 
tidsplan för genomförandet på högst tre år. 
Under hela förfarandet bör kommissionen 
och medlemsstaterna sträva efter att 
samarbeta så mycket som möjligt.

(inklusive de utmaningar som identifieras 
i de landsspecifika rekommendationerna) 
och lägga fram detaljerade åtgärder för 
genomförandet av reformerna som bör 
innehålla lämpliga delmål och mål samt en 
tidsplan för genomförandet på högst tre år. 
Under hela förfarandet bör en verklig 
förbättring av samarbetet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna 
eftersträvas, vilket kommer att bidra till ett 
effektivare genomförande av reformerna.

Or. pl

Ändringsförslag 79
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör bedöma 
karaktären och omfattningen av de 
reformåtaganden som medlemsstaterna lagt 
fram och fastställa det belopp som ska 
tilldelas på grundval av öppna kriterier. 
Hänsyn bör då tas till väsentliga uppgifter 
som medlemsstaterna lämnat och bedöma 
huruvida de reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram på 
ett ändamålsenligt sätt väntas möta de 
utmaningar som identifierats inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
huruvida de utgör ett övergripande 
reformpaket, huruvida de väntas stärka den 
nationella ekonomins prestationer och 
motståndskraft och huruvida 
genomförandet av reformerna väntas ha 
en varaktig påverkan i medlemsstaten, 
genom att stärka den berörda 
medlemsstatens institutionella och 
administrativa kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen bedöma huruvida de 
inhemska arrangemangen som föreslås av 
medlemsstaterna, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt relaterade 

(24) Kommissionen bör bedöma 
karaktären och omfattningen av de 
reformåtaganden som medlemsstaterna lagt 
fram och föreslå rådet det belopp som ska 
tilldelas på grundval av öppna kriterier. 
Hänsyn bör då tas till väsentliga uppgifter 
som medlemsstaterna lämnat och bedöma 
huruvida de reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram på 
ett ändamålsenligt sätt väntas möta de 
utmaningar som identifierats inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
huruvida de utgör ett övergripande 
reformpaket, huruvida de väntas stärka den 
nationella ekonomins prestationer och 
motståndskraft och huruvida 
genomförandet av reformerna väntas ha 
en varaktig påverkan i medlemsstaten, 
genom att stärka den berörda 
medlemsstatens institutionella och 
administrativa kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen bedöma huruvida de 
inhemska arrangemangen som föreslås av 
medlemsstaterna, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt relaterade 
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indikatorer, väntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av reformåtagandena under 
en period på högst tre år.

indikatorer, väntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av reformåtagandena under 
en period på högst tre år.

Or. fr

Ändringsförslag 80
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör bedöma 
karaktären och omfattningen av de 
reformåtaganden som medlemsstaterna lagt 
fram och fastställa det belopp som ska 
tilldelas på grundval av öppna kriterier. 
Hänsyn bör då tas till väsentliga uppgifter 
som medlemsstaterna lämnat och bedöma 
huruvida de reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram på 
ett ändamålsenligt sätt väntas möta de 
utmaningar som identifierats inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
huruvida de utgör ett övergripande 
reformpaket, huruvida de väntas stärka den 
nationella ekonomins prestationer och 
motståndskraft och huruvida 
genomförandet av reformerna väntas ha 
en varaktig påverkan i medlemsstaten, 
genom att stärka den berörda 
medlemsstatens institutionella och 
administrativa kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen bedöma huruvida de 
inhemska arrangemangen som föreslås av 
medlemsstaterna, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt relaterade 
indikatorer, väntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av reformåtagandena under 
en period på högst tre år.

(24) Kommissionen bör bedöma 
karaktären och omfattningen av de 
reformåtaganden som medlemsstaterna lagt 
fram och fastställa det belopp som ska 
tilldelas på grundval av öppna kriterier. 
Hänsyn bör då tas till väsentliga uppgifter 
som medlemsstaterna lämnat och bedöma 
huruvida de reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram på 
ett ändamålsenligt sätt väntas möta de 
utmaningar som identifierats inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
huruvida de utgör ett övergripande 
reformpaket, huruvida de väntas stärka den 
nationella ekonomins prestationer och 
motståndskraft och huruvida 
genomförandet av reformerna väntas ha 
en varaktig påverkan i medlemsstaten, 
genom att stärka den berörda 
medlemsstatens institutionella och 
administrativa kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen bedöma huruvida de 
inhemska arrangemangen som föreslås av 
medlemsstaterna, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt relaterade 
indikatorer, väntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av reformåtagandena under 
en period på högst tre år. De reformer som 
föreslås för finansiering bör dessutom 
strikt övervakas inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen.
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Or. pt

Ändringsförslag 81
Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör bedöma 
karaktären och omfattningen av de 
reformåtaganden som medlemsstaterna lagt 
fram och fastställa det belopp som ska 
tilldelas på grundval av öppna kriterier. 
Hänsyn bör då tas till väsentliga uppgifter 
som medlemsstaterna lämnat och bedöma 
huruvida de reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram på 
ett ändamålsenligt sätt väntas möta de 
utmaningar som identifierats inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
huruvida de utgör ett övergripande 
reformpaket, huruvida de väntas stärka den 
nationella ekonomins prestationer och 
motståndskraft och huruvida 
genomförandet av reformerna väntas ha 
en varaktig påverkan i medlemsstaten, 
genom att stärka den berörda 
medlemsstatens institutionella och 
administrativa kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen bedöma huruvida de 
inhemska arrangemangen som föreslås av 
medlemsstaterna, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt relaterade 
indikatorer, väntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av reformåtagandena under 
en period på högst tre år.

(24) Kommissionen bör bedöma 
karaktären och omfattningen av de 
reformåtaganden som medlemsstaterna lagt 
fram och fastställa det belopp som ska 
tilldelas på grundval av öppna kriterier. 
Hänsyn bör då tas till väsentliga uppgifter 
som medlemsstaterna lämnat och bedöma 
huruvida de reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram på 
ett ändamålsenligt sätt, med beaktande av 
de territoriella behoven, väntas möta de 
utmaningar som identifierats inom ramen 
för den europeiska planeringsterminen, 
huruvida de utgör ett övergripande 
reformpaket, huruvida de väntas stärka den 
nationella ekonomins prestationer och 
motståndskraft och huruvida 
genomförandet av reformerna väntas ha 
en varaktig påverkan i medlemsstaten och 
regionerna, genom att stärka den berörda 
medlemsstatens institutionella och 
administrativa kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen bedöma huruvida de 
inhemska arrangemangen som föreslås av 
medlemsstaterna, inbegripet de föreslagna 
delmålen och målen samt relaterade 
indikatorer, väntas säkerställa ett effektivt 
genomförande av reformåtagandena under 
en period på högst tre år.

Or. en

Ändringsförslag 82
France Jamet
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Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa förslag och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
förslag till reformåtaganden som 
medlemsstaterna lämnat in och vid 
bedömningen av framstegen med 
reformerna bör bestämmelser om 
användningen av inbördes rådgivning och 
expertrådgivning införas. Dessutom bör 
rådets kommitté för ekonomisk politik 
som arbetar med den europeiska 
planeringsterminen i förekommande fall 
i samråd med relevanta fördragsbaserade 
kommittéer kunna avge ett yttrande om de 
förslag till reformåtaganden som 
medlemsstaterna lagt fram. Av 
förenklingsskäl bör medlemsstaternas 
rapporter om framstegen med 
genomförandet av reformåtagandena 
läggas fram inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen.

(26) För att bidra till utarbetandet av 
högkvalitativa förslag och bistå 
kommissionen vid bedömningen av de 
förslag till reformåtaganden som 
medlemsstaterna lämnat in och vid 
bedömningen av framstegen med 
reformerna bör bestämmelser om 
användningen av inbördes rådgivning och 
expertrådgivning införas.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Vid utvärderingen av de 
föreslagna reformåtagandenas karaktär 
och omfattning ska kommissionen beakta 
reformtakten i varje medlemsstat och det 
förväntade samhällsresultatet, inte minst 
med tanke på att detta kan komma att 
tjäna som modell.

Or. el
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Ändringsförslag 84
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att reformåtagandena ska 
vara stabila bör medlemsstaterna endast 
kunna ändra dem en gång under 
genomförandeperioden om ändringen kan 
motiveras av objektiva omständigheter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 85
France Jamet

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Av öppenhetsskäl bör de 
reformåtaganden som kommissionen antar 
meddelas Europaparlamentet och rådet, 
och kommissionen bör vid behov göra 
kommunikationsinsatser.

(29) Av öppenhetsskäl bör de 
reformåtaganden som kommissionen 
föreslår meddelas Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

Or. fr

Ändringsförslag 86
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Av öppenhetsskäl bör de 
reformåtaganden som kommissionen antar 
meddelas Europaparlamentet och rådet, 

(29) Av öppenhetsskäl bör de 
reformåtaganden som kommissionen antar 
meddelas Europaparlamentet och rådet, 
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och kommissionen bör vid behov göra 
kommunikationsinsatser.

och kommissionen bör vid behov göra 
regelbundna kommunikationsinsatser.

Or. pt

Ändringsförslag 87
Stelios Kympouropoulos

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Vidare måste det finnas förståelse 
i den politiska sfären och bredast möjliga 
information och engagemang 
i programmet från den politiska 
personalen i varje medlemsstat för att 
säkerställa långsiktigt hållbara reformer.

Or. el

Ändringsförslag 88
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
betalningar, innehållande, avbrytande och 
krav på återbetalning av medel. 
Betalningar bör grunda sig på 
kommissionens positiva bedömning av 
genomförandet av medlemsstatens 
reformåtaganden. Ekonomiska bidrag bör 
kunna innehållas och avbrytas om 
medlemsstaten inte genomfört 
reformåtagandena på ett tillfredsställande 
sätt. För att säkerställa att reformerna får 
ett hållbart genomslag efter det att de 
genomförts bör en lämplig tidsperiod 

(31) För att få till stånd en sund 
ekonomisk förvaltning bör särskilda regler 
fastställas för budgetåtaganden, 
förskottsbetalningar, betalningar, 
innehållande, avbrytande och krav på 
återbetalning av medel. Betalningar bör 
grunda sig på kommissionens positiva 
bedömning av genomförandet av 
medlemsstatens reformåtaganden. 
Ekonomiska bidrag bör kunna innehållas 
och avbrytas om medlemsstaten inte 
genomfört reformåtagandena på 
ett tillfredsställande sätt. För att säkerställa 
att reformerna får ett hållbart genomslag 
efter det att de genomförts bör en lämplig 
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fastställas för reformernas varaktighet efter 
det att det ekonomiska bidraget betalats ut. 
En period på fem år bör anses vara 
en lämplig minimiperiod. Lämpliga 
kontradiktoriska förfaranden bör fastställas 
för att säkerställa att kommissionens beslut 
om innehållande, avbrytande och återkrav 
av betalda belopp respekterar 
medlemsstaternas rätt att yttra sig.

tidsperiod fastställas för reformernas 
varaktighet efter det att det ekonomiska 
bidraget betalats ut. En period på fem år 
bör anses vara en lämplig minimiperiod. 
Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör 
fastställas för att säkerställa att 
kommissionens beslut om innehållande, 
avbrytande och återkrav av betalda belopp 
respekterar medlemsstaternas rätt att yttra 
sig.

Or. pt

Ändringsförslag 89
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) När det gäller instrumentet för 
tekniskt stöd utnyttjar medlemsstaterna 
i allt större utsträckning tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer – mer än vad man 
ursprungligen förväntade sig. Nästan alla 
medlemsstaterna har ansökt om stöd inom 
programmet och ansökningarna är 
fördelade över alla de politikområden som 
programmet omfattar. De centrala delarna 
av programmet bör därför bevaras, 
inklusive de åtgärder som kan få 
finansiering inom instrumentet för tekniskt 
stöd.

(32) När det gäller instrumentet för 
tekniskt stöd utnyttjar medlemsstaterna 
i allt större utsträckning tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer – mer än vad man 
ursprungligen förväntade sig, vilket har 
medfört förslag om budgetökningar för 
2019 och 2020. Nästan alla 
medlemsstaterna har ansökt om stöd inom 
programmet och ansökningarna är 
fördelade över alla de politikområden som 
programmet omfattar. De centrala delarna 
av programmet bör därför bevaras, 
inklusive de åtgärder som kan få 
finansiering inom instrumentet för tekniskt 
stöd.

Or. pt

Ändringsförslag 90
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Instrumentet för tekniskt stöd inom 
programmet bör även i fortsättningen ge 
stöd till genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförande av 
unionslagstiftningen och reformer när det 
gäller genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Det bör även 
tillhandahålla tekniskt stöd till 
förberedelse och genomförande av 
reformer som görs inom ramen för andra 
programinstrument.

(33) Instrumentet för tekniskt stöd inom 
programmet bör även i fortsättningen ge 
stöd till genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförande av 
unionslagstiftningen samt reformer som 
syftar till att stärka unionens 
konkurrenskraft, skapar arbetstillfällen, 
ökar produktiviteten, stimulerar hållbara 
investeringar i den reala ekonomin, syftar 
till att garantera hälso- och sjukvård och 
utbildning av hög kvalitet, bekämpar 
fattigdom och social utestängning och 
stärker den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen i unionen. 
Det bör även tillhandahålla tekniskt stöd 
för reformer när det gäller genomförandet 
av ekonomiska anpassningsprogram och 
till förberedelse och genomförande av 
reformer som görs inom ramen för andra 
programinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 91
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Konvergensmekanismen bör ha 
som mål att tillhandahålla såväl 
ekonomiskt som tekniskt stöd (utöver vad 
som redan finns tillgängligt i programmets 
två andra instrument) till medlemsstater 
som inte har euron som valuta och som har 
vidtagit konkreta åtgärder för att införa 
den inom en given tidsram, i syfte att 

(38) Konvergensmekanismen bör ha 
som mål att tillhandahålla såväl 
ekonomiskt som tekniskt stöd (utöver vad 
som redan finns tillgängligt i programmets 
två andra instrument) till medlemsstater 
som inte har euron som valuta och som 
inte omfattas av en undantagsklausul, 
i syfte att hjälpa dem att förbereda sig för 
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hjälpa dem att förbereda sig för 
medlemskap i euroområdet. Med 
”konkreta åtgärder” avses här en formell 
skrivelse från den berörda medlemsstatens 
regering till kommissionen i vilken 
medlemsstaten gör ett tydligt åtagande om 
att ansluta sig till euroområdet inom 
en rimlig och definierad tidsperiod och 
lägger fram en trovärdig tidsbunden 
färdplan, efter samråd med 
kommissionen, för genomförandet av 
konkreta åtgärder för att förbereda ett väl 
fungerande deltagande i euroområdet, 
inbegripet åtgärder för att säkerställa 
fullständig anpassning av den nationella 
lagstiftningen till kraven 
i unionslagstiftningen (inbegripet 
bankunionen).

medlemskap i euroområdet. Om 
medlemsstaten inte vidtar sådana åtgärder 
bör kommissionen göra en del av de 
tilldelade medlen tillgänglig via öppna 
ansökningsomgångar för att hjälpa 
berörda parter att genomföra 
förberedande åtgärder, såsom studier och 
informationsspridning, som bidrar till 
en bred, öppen debatt som kan informera 
allmänheten om den gemensamma 
valutan och dess effekter för den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 92
Romana Tomc

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) För att säkerställa att medel från 
unionsbudgeten tilldelas på ett effektivt 
och konsekvent sätt och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning upprätthålls 
bör åtgärder enligt programmet vara 
förenliga med och bygga vidare på 
pågående unionsprogram, samtidigt som 
dubbelfinansiering av samma utgift 
undviks. Framför allt bör kommissionen 
och medlemsstaten, under processens alla 
stadier, säkerställa en ändamålsenlig 
samordning så att samstämmighet, 
komplementaritet och synergi säkerställs 
i samspelet mellan finansieringskällor, 
inklusive när det gäller det tekniska 
biståndet för dessa.

(42) För att säkerställa att medel från 
unionsbudgeten tilldelas på ett effektivt, 
transparent och konsekvent sätt och att 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
upprätthålls bör åtgärder enligt 
programmet vara förenliga med och bygga 
vidare på pågående unionsprogram, 
samtidigt som dubbelfinansiering av 
samma utgift undviks. Framför allt bör 
kommissionen och medlemsstaten, under 
processens alla stadier, säkerställa en 
ändamålsenlig samordning så att 
konsekvens, sammanhållning, 
komplementaritet och synergi säkerställs 
i samspelet mellan finansieringskällor, 
inklusive det tekniska biståndet för dessa.
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Or. sl

Ändringsförslag 93
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Övergripande finansiella regler som 
antagits av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
uppställning och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skyddet av unionens budget vid 
generella brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull 
EU-finansiering.

(46) Övergripande finansiella regler som 
antagits av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
uppställning och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skyddet av unionens budget vid 
generella brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull 
EU-finansiering. Vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen bör lokala 
myndigheter och andra berörda parter 
kunna ansöka om en del av den berörda 
finansieringen för att genomföra 
verksamhet till stöd för programmets mål.

Or. en

Ändringsförslag 94
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. stödberättigad medlemsstat: inom 
konvergensmekanismen en medlemsstat 
som inte har euron som valuta och som 
har vidtagit konkreta åtgärder för att 
införa den inom en given tidsram, i dess 
förberedelse för att ansluta sig till 
euroområdet. Konkreta åtgärder ska bestå 
av en formell skrivelse från den berörda 
medlemsstatens regering till 
kommissionen i vilken medlemsstaten gör 
ett tydligt åtagande om att ansluta sig till 
euroområdet inom en rimlig och 
definierad tidsperiod och lägger fram 
en trovärdig tidsbunden färdplan, efter 
samråd med kommissionen, för 
genomförandet av konkreta åtgärder för 
att förbereda ett väl fungerande 
deltagande i euroområdet, inbegripet 
åtgärder för att säkerställa fullständig 
anpassning av den nationella 
lagstiftningen till kraven 
i unionslagstiftningen (inbegripet 
bankunionen).

6. stödberättigad medlemsstat: inom 
konvergensmekanismen en medlemsstat 
med undantag enligt artikel 139.1 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 95
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning.

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna och stödja 
särskilt små och medelstora företag, 
entreprenörskap och sysselsättning och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
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befolkningspolitik, i enlighet med 
principerna i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 96
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning.

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, social 
delaktighet, tillväxt och sysselsättning med 
en miljövänlig, socialt hållbar och 
demokratisk union som grundar sig på 
målen för hållbar utveckling och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 97
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
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motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning.

motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet och 
sysselsättning samt genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och fullgörandet av skyldigheterna enligt 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 98
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning.

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, investeringar, 
produktivitet, hållbar tillväxt och 
sysselsättning och skapa 
motståndskraftiga arbetsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 99
Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
ekonomiernas resultat och till att främja 

(a) Stimulera offentliga investeringar 
och bidra till att ta itu med nationella 
reformutmaningar av strukturell karaktär 
som syftar till att förbättra de nationella 
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motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning.

ekonomiernas resultat och till att främja 
motståndskraftiga ekonomiska och sociala 
strukturer i medlemsstaterna, och 
därigenom bidra till sammanhållning, 
konkurrenskraft, produktivitet, tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 100
David Casa

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att stärka den 
administrativa kapaciteten 
i medlemsstaterna när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(b) Bidra till att stärka den 
administrativa kapaciteten 
i medlemsstaterna och hos deras respektive 
lokala och regionala myndigheter när det 
gäller de utmaningar som institutioner, 
styrning, offentlig förvaltning och 
ekonomiska och sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 101
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att stärka den 
administrativa kapaciteten 
i medlemsstaterna när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

(b) Bidra till att stärka den 
administrativa och institutionella 
kapaciteten i medlemsstaterna när det 
gäller de utmaningar som institutioner, 
styrning, offentlig förvaltning och 
ekonomiska och sociala sektorer står inför.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De allmänna och särskilda mål som anges 
i artiklarna 4 och 5 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
produktivitet, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar, särskilt 
ett eller flera av följande:

De allmänna och särskilda mål som anges 
i artiklarna 4 och 5 ska avse 
politikområden med anknytning till 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
produktivitet, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar, särskilt 
ett eller flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 103
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering, särskilt 
för att utveckla metoder för utfasning av 
fossila bränslen för en rättvis omställning 
där ingen lämnas på efterkälken.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering, 
främjande av förutsättningar för ökat 
entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 105
Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, offentliga investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

Or. en
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Ändringsförslag 106
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Företagsklimat (inklusive för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

(c) Företagsklimat (särskilt för 
små och medelstora företag), 
återindustrialisering, utveckling av den 
privata sektorn, produkt- och 
tjänstemarknader, investeringar, 
offentligt deltagande i företag, 
privatiseringsprocesser, handel och 
utländska direktinvesteringar, konkurrens 
och offentlig upphandling, hållbar 
sektoriell utveckling och stöd till forskning 
och innovation och digitalisering.

Or. pt

Ändringsförslag 107
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, inkluderande 
arbetsmarknadspolitik, inklusive social 
dialog, för skapande av nya arbetstillfällen, 
kompetenshöjning och omskolning för 
en rättvis omställning, digital kompetens, 
bekämpning av fattigdom och ojämlikhet, 
främjande av social delaktighet, system för 
social trygghet och välfärdssystem, 
utveckling av social infrastruktur för 
i synnerhet barn, folkhälsa och hälso- och 
sjukvårdssystem samt sammanhållnings-, 
asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Antonius Manders

Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, kompetenshöjning och 
omskolning, lika möjligheter och tillgång 
för alla, en bättre framtid för barn, 
ungdomar och äldre, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 109
Romana Tomc

Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem, 
pensionssystem samt sammanhållnings-, 
asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. sl
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Ändringsförslag 110
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, livslångt lärande, 
arbetsmarknadspolitik, inklusive social 
dialog, för skapande av nya arbetstillfällen, 
digital kompetens, fattigdomsbekämpning, 
främjande av social delaktighet, system för 
social trygghet och välfärdssystem, 
folkhälsa och hälso- och sjukvårdssystem 
samt sammanhållnings-, asyl-, migrations- 
och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 111
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, 
pensionssystem, folkhälsa och hälso- och 
sjukvårdssystem samt sammanhållnings-, 
asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. pt

Ändringsförslag 112
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Förslag till förordning
Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
nya arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
stärkt social dialog, för skapande av nya 
arbetstillfällen, digital kompetens, 
fattigdomsbekämpning, främjande av 
social delaktighet, system för social 
trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och 
hälso- och sjukvårdssystem samt 
sammanhållnings-, asyl-, migrations- och 
gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 113
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för genomförande av 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av 
energi- och resurseffektivitet, förnybara 
energikällor, för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, fiske och 
hållbar landsbygdsutveckling.

(e) Politik för genomförande av 
klimatåtgärder, rörlighet, bekämpning av 
energifattigdom, främjande av energi- och 
resurseffektivitet, förnybara energikällor, 
för att uppnå energidiversifiering och 
säkerställa energitrygghet, samt för 
jordbruk, fiske och hållbar 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 114
Anne Sander

Förslag till förordning
Artikel 6 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Politik för genomförande av 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av 
energi- och resurseffektivitet, förnybara 
energikällor, för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, fiske och 
hållbar landsbygdsutveckling.

(e) Politik för genomförande av 
klimatåtgärder, rörlighet, främjande av 
energi- och resurseffektivitet, förnybara 
energikällor, för att uppnå 
energidiversifiering och säkerställa 
energitrygghet, samt för jordbruk, fiske och 
hållbar utveckling av landsbygd och 
gränsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 115
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då en medlemsstat utanför 
euroområdet den 31 december 2023 inom 
konvergensmekanismen inte har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den 
gemensamma valutan inom en viss 
tidsperiod, ska det högsta belopp som 
enligt artikel 26 är tillgängligt för den 
medlemsstaten inom 
konvergensmekanismens ekonomiska 
stödkomponent föras över till det 
reformverktyg som avses i punkt 2 a. 
Kommissionen ska anta ett beslut om detta 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna synpunkter inom 
två månader efter det att dess slutsatser 
meddelats.

I de fall då en medlemsstat utanför 
euroområdet den 31 december 2023 inom 
konvergensmekanismen inte har vidtagit 
konkreta åtgärder för att införa den 
gemensamma valutan inom en viss 
tidsperiod, ska det högsta belopp som 
enligt artikel 26 är tillgängligt för den 
medlemsstaten inom 
konvergensmekanismens ekonomiska 
stödkomponent göras tillgängligt för 
icke-statliga organisationer och lokala 
myndigheter via öppna 
ansökningsomgångar i syfte att främja en 
öppen debatt och informationskampanjer 
om antagandet av den gemensamma 
valutan i den medlemsstaten. 
Kommissionen ska anta ett beslut om detta 
efter att ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lämna synpunkter inom 
två månader efter det att dess slutsatser 
meddelats.

Or. en
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Ändringsförslag 116
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansieringsramen för programmet 
får också täcka utgifter för den 
förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta programmet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation, inbegripet 
information om unionens politiska 
prioriteringar, förutsatt att dessa anknyter 
till målen i denna förordning, utgifter för 
it-nätverk rörande behandling och utbyte 
av information, inbegripet gemensamma 
it-verktyg, samt alla andra utgifter för 
tekniskt och administrativt bistånd som 
kommissionen har för förvaltningen av 
programmet. Utgifter får även täcka 
kostnader, inom vart och ett av de 
tre instrument som anges i artikel 3, för 
annan stödjande verksamhet som 
kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

3. Finansieringsramen för programmet 
får också täcka utgifter för den 
förberedelse, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som krävs för att 
förvalta programmet och för att uppnå dess 
mål, särskilt undersökningar, 
sammanträden med experter, information 
och kommunikation på nationell nivå, 
liksom i förekommande fall på regional 
och lokal nivå, inbegripet information om 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa anknyter till målen i denna 
förordning, utgifter för it-nätverk rörande 
behandling och utbyte av information, 
inbegripet gemensamma it-verktyg, samt 
alla andra utgifter för tekniskt och 
administrativt bistånd som kommissionen 
har för förvaltningen av programmet. 
Utgifter får även täcka kostnader, inom 
vart och ett av de tre instrument som anges 
i artikel 3, för annan stödjande verksamhet 
som kvalitetskontroll och övervakning av 
projekt för tekniskt stöd på fältet och 
kostnader för inbördes rådgivning och 
experter för bedömning och genomförande 
av strukturreformer.

Or. pt

Ändringsförslag 117
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran 
överföras till programmet. Kommissionen 
ska förvalta dessa medel direkt i enlighet 
med artikel 62.1 a i budgetförordningen 
eller indirekt i enlighet med led c i den 
artikeln. Om möjligt ska dessa resurser 
användas till förmån för den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 118
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen 
i varje medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt 
bidrag ska finnas tillgängligt för tilldelning 
till varje medlemsstat, delvis eller helt, 
i varje stadie och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas på ett tydligt 
och transparent sätt för varje medlemsstat 
med användning av de kriterier och 
metoder som fastställs i den bilagan, på 
grundval av befolkningen i varje 
medlemsstat, enligt principen om 
degressiv proportionalitet, utgående från 
dels BNP per capita, med omvänd 
proportionalitet, dels arbetslöshetsnivå. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag ska finnas 
tillgängligt för tilldelning till varje 
medlemsstat, delvis eller helt, i varje stadie 
och ansökningsomgång i 
tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

Or. pt
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Ändringsförslag 119
Elisabetta Gualmini

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen 
i varje medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt 
bidrag ska finnas tillgängligt för tilldelning 
till varje medlemsstat, delvis eller helt, 
i varje stadie och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen 
i varje medlemsstat och den 
socioekonomiska situationen i det land 
som mäts på grundval av indikatorer för 
social utestängning, fattigdom och 
arbetslöshet. Ett sådant ekonomiskt bidrag 
ska finnas tillgängligt för tilldelning till 
varje medlemsstat, delvis eller helt, i varje 
stadium och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

Or. it

Ändringsförslag 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen 

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen 
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i varje medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt 
bidrag ska finnas tillgängligt för tilldelning 
till varje medlemsstat, delvis eller helt, 
i varje stadie och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

i varje medlemsstat och på grundval av 
deras indikator för BNP per capita. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag ska finnas 
tillgängligt för tilldelning till varje 
medlemsstat, delvis eller helt, i varje stadie 
och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 121
Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen 
i varje medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt 
bidrag ska finnas tillgängligt för tilldelning 
till varje medlemsstat, delvis eller helt, 
i varje stadie och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

I bilaga I fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsramen för det reformverktyg 
som avses i artikel 7.2 a. Ett sådant 
ekonomiskt bidrag beräknas för varje 
medlemsstat med användning av de 
kriterier och metoder som fastställs i den 
bilagan, på grundval av befolkningen och 
den ekonomiska utvecklingsnivån i varje 
medlemsstat. Ett sådant ekonomiskt bidrag 
ska finnas tillgängligt för tilldelning till 
varje medlemsstat, delvis eller helt, i varje 
stadie och ansökningsomgång 
i tilldelningsprocessen enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 122
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under en period på tjugo månader 
från och med tillämpningsdatum för denna 
förordning ska kommissionen göra 
11 000 000 000 euro tillgängligt för 
tilldelning, vilket motsvarar 50 % av den 
totala finansieringsram som anges i artikel 
7.2 a. Varje medlemsstat får ansöka om 
hela det belopp som motsvarar det högsta 
ekonomiska bidraget enligt artikel 9 för att 
fullgöra sina reformåtaganden i enlighet 
med artikel 11.

2. Under en period på tjugo månader 
från och med tillämpningsdatum för denna 
förordning ska kommissionen göra 
16 500 000 000 euro tillgängligt för 
tilldelning, vilket motsvarar 75 % av den 
totala finansieringsram som anges i artikel 
7.2 a. Varje medlemsstat får ansöka om 
hela det belopp som motsvarar det högsta 
ekonomiska bidraget enligt artikel 9 för att 
fullgöra sina reformåtaganden i enlighet 
med artikel 11.

Or. pt

Ändringsförslag 123
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För den period som inleds efter 
slutet av den period som anges i punkt 2 
ska kommissionen göra 11 000 000 000 
euro tillgängligt för tilldelning, vilket 
motsvarar de återstående 50 % av den 
totala finansieringsram för reformverktyget 
som anges i artikel 7.2 a, plus det belopp 
som inte tilldelats i enlighet med punkt 2, 
på grundval av ansökningsomgångar som 
organiseras och offentliggörs inom 
reformverktyget. I den första 
ansökningsomgången ska 11 000 000 000 
euro tilldelas.

3. För den period som inleds efter 
slutet av den period som anges i punkt 2 
ska kommissionen göra 5 500 000 000 euro 
tillgängligt för tilldelning, vilket motsvarar 
de återstående 25 % av den totala 
finansieringsram för reformverktyget som 
anges i artikel 7.2 a, plus det belopp som 
inte tilldelats i enlighet med punkt 2, på 
grundval av ansökningsomgångar som 
organiseras och offentliggörs inom 
reformverktyget. I den första 
ansökningsomgången ska 5 500 000 000 
euro tilldelas.

Or. pt

Ändringsförslag 124
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom reformverktyget ska lämna in 
ett förslag till reformåtaganden till 
kommissionen. I förslaget ska 
en uppsättning åtgärder för genomförandet 
av strukturreformer för att möta de 
utmaningar som identifierats under 
processen för den europeiska 
planeringsterminen beskrivas utförligt, och 
det ska innehålla delmål, mål och 
en tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst tre år.

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom reformverktyget ska lämna in 
ett förslag till reformåtaganden till 
kommissionen, i partnerskap med lokala 
och regionala myndigheter och berörda 
parter, särskilt arbetsmarknadens parter 
och civilsamhället, i enlighet med artikel 6 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) XX/xx1a. I förslaget ska 
en uppsättning åtgärder för genomförandet 
av strukturreformer för att möta de 
utmaningar som identifierats under 
processen för den europeiska 
planeringsterminen beskrivas utförligt, och 
det ska innehålla delmål, mål och 
en tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst tre år.
______________________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning XX/xx av den XX om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden samt 
Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
om finansiella regler för dessa fonder och 
för Asyl- och migrationsfonden, Fonden 
för inre säkerhet samt instrumentet för 
gränsförvaltning och visering (EUT L ...).

Or. en

Ändringsförslag 125
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom reformverktyget ska lämna in ett 
förslag till reformåtaganden till 
kommissionen. I förslaget ska 
en uppsättning åtgärder för genomförandet 
av strukturreformer för att möta de 
utmaningar som identifierats under 
processen för den europeiska 
planeringsterminen beskrivas utförligt, och 
det ska innehålla delmål, mål och 
en tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst tre år.

1. En medlemsstat som önskar få stöd 
inom reformverktyget ska lämna in ett 
förslag till reformåtaganden till 
kommissionen efter samråd med de 
berörda parterna, inbegripet 
arbetsmarknadens parter. I förslaget ska 
en uppsättning åtgärder för genomförandet 
av strukturreformer för att möta de 
utmaningar som identifierats under 
processen för den europeiska 
planeringsterminen beskrivas utförligt, och 
det ska innehålla delmål, mål och 
en tidsplan för genomförandet av 
reformerna under en period på högst tre år.

Or. en

Ändringsförslag 126
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Väntade ekonomiska och sociala 
effekter av reformen i den berörda 
medlemsstaten och, om möjligt, 
spridningseffekter i andra medlemsstater.

b) Väntade ekonomiska och sociala 
effekter av reformen i den berörda 
medlemsstaten, inbegripet effekterna på 
inkomstfördelningen, och, om möjligt, 
spridningseffekter i andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 127
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De sociala indikatorer som ska 
förbättras av den föreslagna reformen, 
i överensstämmelse med den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 128
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Omfattningen av det samråd som 
genomfördes innan förslaget lämnades in.

Or. en

Ändringsförslag 129
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7 – led a – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– i de landsspecifika 
rekommendationerna och i andra relevanta 
dokument som kommissionen antagit inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen, eller

– i de landsspecifika 
rekommendationerna och i andra relevanta 
dokument som kommissionen antagit inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen, inbegripet 
landsrapporterna, eller

Or. en
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Ändringsförslag 130
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) bedöms när det gäller deras 
sociala konsekvenser och 
miljökonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 131
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av ett förslag till 
reformåtaganden som lagts fram av 
en medlemsstat, ska den meddela den 
bedömningen inom fyra månader efter det 
att medlemsstaten officiellt lagt fram 
förslaget.

4. Om kommissionen gör en negativ 
bedömning av ett förslag till 
reformåtaganden som lagts fram av 
en medlemsstat, ska den meddela den 
bedömningen inom tre månader efter det 
att medlemsstaten officiellt lagt fram 
förslaget.

Or. pt

Ändringsförslag 132
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det ska inte antas något positivt 
beslut för förslag där de sammantagna 
sociala effekterna är negativa.
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Or. en

Ändringsförslag 133
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om reformåtagandena, inbegripet 
berörda delmål och mål, delvis eller helt 
inte längre kan uppfyllas av den berörda 
medlemsstaten på grund av objektiva 
omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten göra en motiverad begäran 
till kommissionen om att ändra eller ersätta 
det beslut som avses i artikel 12.1. För 
detta ändamål får medlemsstaten föreslå 
en ändrad eller ny uppsättning 
reformåtaganden.

1. Om reformåtagandena, inbegripet 
berörda delmål och mål, delvis eller helt 
inte längre kan uppfyllas, eller om de 
sociala och ekonomiska indikatorerna 
ändras på ett sätt som betydligt påverkar 
det ursprungliga åtagande som gjorts av 
den berörda medlemsstaten på grund av 
objektiva omständigheter, får den berörda 
medlemsstaten göra en motiverad begäran 
till kommissionen om att ändra eller ersätta 
det beslut som avses i artikel 12.1. För 
detta ändamål får medlemsstaten föreslå 
en ändrad eller ny uppsättning 
reformåtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 134
David Casa

Förslag till förordning
Artikel 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 12.3 andra stycket ska den berörda 
medlemsstaten inom processen för den 
europeiska planeringsterminen regelbundet 
rapportera om de framsteg som gjorts för 
att uppnå reformåtagandena. För detta 
ändamål uppmanas medlemsstaterna att 
använda innehållet i de nationella 
reformprogrammen som ett verktyg för att 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 12.3 andra stycket ska den berörda 
medlemsstaten inom processen för den 
europeiska planeringsterminen regelbundet 
rapportera om de framsteg som gjorts för 
att uppnå reformåtagandena. För detta 
ändamål uppmanas medlemsstaterna att 
använda innehållet i de nationella 
reformprogrammen som ett verktyg för att 
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rapportera om framstegen mot reformernas 
slutförande. Närmare bestämmelser och 
tidsplan för rapporteringen, inbegripet 
rutiner för kommissionens tillgång till 
relevanta bakgrundsuppgifter, ska 
fastställas i det beslut som avses i artikel 
12.1.

rapportera om framstegen mot reformernas 
slutförande, inbegripet om de åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa 
samordning mellan programmet, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
EU-finansierade program. Närmare 
bestämmelser och tidsplan för 
rapporteringen, inbegripet rutiner för 
kommissionens tillgång till relevanta 
bakgrundsuppgifter, ska fastställas i det 
beslut som avses i artikel 12.1.

Or. en

Ändringsförslag 135
Jordi Cañas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utbetalningen av ekonomiska 
bidrag till den berörda medlemsstaten 
enligt denna artikel ska göras i enlighet 
med budgetanslagen och under 
förutsättning att det finns tillgängliga 
medel.

3. Utbetalningen av ekonomiska 
bidrag till den berörda medlemsstaten 
enligt denna artikel kan omfatta 
förfinansiering om medlemsstaten begär 
det och ska inbegripa utbetalning av 
förhandsfinansiering och ska göras 
i enlighet med budgetanslagen och under 
förutsättning att det finns tillgängliga 
medel.

Or. en

Ändringsförslag 136
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de nödvändiga åtgärderna inom 
en period på sex månader från och med 
avbrytandet, ska kommissionen inställa det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
artikel 14.1 i budgetförordningen, efter att 
ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lägga fram sina synpunkter 
inom en period på två månader efter det att 
dess slutsatser meddelats.

7. Om den berörda medlemsstaten inte 
har vidtagit de nödvändiga åtgärderna inom 
en period på sex månader från och med 
avbrytandet, ska kommissionen inställa det 
ekonomiska bidraget i enlighet med 
artikel 14.1 i budgetförordningen, efter att 
ha gett den berörda medlemsstaten 
möjlighet att lägga fram sina synpunkter 
inom en period på två månader efter det att 
dess slutsatser meddelats. Icke-statliga 
organisationer och lokala myndigheter 
ska kunna ansöka om en del av det 
avbrutna ekonomiska bidraget för att 
stödja åtgärder som bidrar till att hantera 
de identifierade utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 137
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av nya arbetstillfällen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av nya arbetstillfällen, minskad 
fattigdom samt social delaktighet,

Or. en

Ändringsförslag 138
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av nya arbetstillfällen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt, skapande av nya 
arbetstillfällen av god kvalitet samt social 
konvergens,

Or. en

Ändringsförslag 139
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande av nya arbetstillfällen,

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 
skapande och bevarande av arbetstillfällen,

Or. pt

Ändringsförslag 140
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) genomförande av reformer som är 
relevanta för att förbereda ett medlemskap 
i euroområdet för medlemsstater som ännu 
inte har euron som valuta och som har 
vidtagit konkreta åtgärder för att införa 
den inom en given tidsram.

(e) genomförande av reformer som är 
relevanta för att förbereda ett medlemskap 
i euroområdet för medlemsstater med 
undantag enligt artikel 139.1 i 
EUF-fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 141
José Manuel Fernandes

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) åtgärder som kan bidra till att 
principerna i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna tillämpas.

Or. pt

Ändringsförslag 142
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) åtgärder för att genomföra 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 143
Elisabetta Gualmini

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
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varje stödberättigad medlemsstat med 
användning av de kriterier och metoder 
som fastställs i den bilagan, på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat, och 
tillämpas på varje tilldelningsstadium och 
ansökningsomgång enligt artikel 10.

varje stödberättigad medlemsstat med 
användning av de kriterier och metoder 
som fastställs i den bilagan, på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat och den 
socioekonomiska situationen i det land 
som mäts på grundval av indikatorer för 
social utestängning, fattigdom och 
arbetslöshet, och tillämpas på varje 
tilldelningsstadium och ansökningsomgång 
enligt artikel 10.

Or. it

Ändringsförslag 144
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
varje stödberättigad medlemsstat med 
användning av de kriterier och metoder 
som fastställs i den bilagan, på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat, och 
tillämpas på varje tilldelningsstadium och 
ansökningsomgång enligt artikel 10.

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
varje stödberättigad medlemsstat med 
användning av de kriterier och metoder 
som fastställs i den bilagan, på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat och på 
grundval av deras indikator för BNP per 
capita, och tillämpas på varje 
tilldelningsstadium och ansökningsomgång 
enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 145
Ádám Kósa

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
varje stödberättigad medlemsstat med 
användning av de kriterier och metoder 
som fastställs i den bilagan, på grundval av 
befolkningen i varje medlemsstat, och 
tillämpas på varje tilldelningsstadium och 
ansökningsomgång enligt artikel 10.

I bilaga X fastställs det högsta ekonomiska 
bidrag som är tillgängligt för varje 
medlemsstat utav den totala 
finansieringsram som anges i artikel 7.2 c i. 
Ett sådant ekonomiskt bidrag beräknas för 
varje stödberättigad medlemsstat med 
användning av de kriterier och metoder 
som fastställs i den bilagan, på grundval av 
befolkningen och den ekonomiska 
utvecklingsnivån i varje medlemsstat, och 
tillämpas på varje tilldelningsstadium och 
ansökningsomgång enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 146
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En stödberättigad medlemsstat ska 
lägga fram ett förslag till reformåtaganden 
inom den ekonomiska stödkomponenten 
i konvergensmekanismen, i enlighet med 
artikel 11.

1. En stödberättigad medlemsstat ska, 
efter en bred och väldokumenterad 
offentlig samrådsprocess, lägga fram 
ett förslag till reformåtaganden inom den 
ekonomiska stödkomponenten 
i konvergensmekanismen, i enlighet med 
artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 147
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat med undantag 
enligt artikel 139.1 i EUF-fördraget inte 
använder den tilldelade finansieringen 
ska denna finansiering göras tillgänglig 
för icke-statliga organisationer och lokala 
myndigheter via en öppen 
ansökningsomgång som förvaltas av 
kommissionen för att stödja åtgärder som 
stimulerar forskning och offentlig debatt 
och sprider information om den 
gemensamma valutan och de reformer 
som krävs för att ansluta sig till 
euroområdet.
Stödberättigande utgifter ska omfatta
(a) seminarier, konferenser och 
workshoppar,
(b) genomförande och offentliggörande 
av undersökningar, forskning, analyser, 
enkäter, utvärderingar, 
konsekvensbedömningar, rapporter och 
utbildningsmaterial,
(c) organisation av 
kommunikationsprojekt för inlärning, 
samarbete, ökad medvetenhet, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och arrangemang, inbegripet information 
om unionens politiska prioriteringar och, 
när så är lämpligt, kommunikation genom 
sociala medier, och
(d) sammanställning och offentliggörande 
av material för spridning av information 
och av programmets resultat, bland annat 
genom utveckling, drift och underhåll av 
system och verktyg baserade på 
informations- och kommunikationsteknik.
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Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelserna om de urvals- och 
tilldelningskriterier för bidrag via öppna 
ansökningsomgångar som förvaltas av 
kommissionen och som avses i artikel 27, 
och bestämmelserna om förfinansiering, 
ekonomisk förvaltning, kontroll, revision 
och utvärdering av sådana projekt, samt 
övriga uppgifter som krävs enligt 
budgetförordningen, ska fastställas 
i ett särskilt beslut av kommissionen. 
Dessa bestämmelser ska garantera 
ett rättvist och transparent urval av 
förslag, minimera den administrativa 
bördan för stödmottagarna och garantera 
en sund och effektiv förvaltning av 
bidragen, på grundval av befintlig bästa 
praxis för unionsinstrument inom ramen 
för centraliserad förvaltning.
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