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KORTFATTAD MOTIVERING

Efter att ha dragit tillbaka sitt förslag till reformstödsprogram (RSP), som innehöll 
ett instrument för tekniskt stöd, lade kommissionen den 28 maj 2020 fram ett förslag om 
inrättande av ett fristående instrument för tekniskt stöd som är tillgängligt för alla 
medlemsstater, på frivillig basis, som efterträdare till stödprogrammet för strukturreformer 
(SRSP). Detta instrument är en del av de initiativ som kommissionen tar som svar på 
covid-19-pandemin för att hjälpa medlemsstaterna att mildra de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna. Det är mycket viktigt att stärka de europeiska ekonomiernas resiliens, och 
det är nödvändigt att strategiskt planera återhämtningen och säkerställa hållbar tillväxt.

Som efterföljare till stödprogrammet för strukturreformer har instrumentet för tekniskt stöd 
till syfte att ge stöd för att stärka den administrativa kapaciteten och främja långsiktiga 
strukturreformer i medlemsstaterna, vilket i sin tur kan ha en betydande inverkan på deras 
arbetsmarknad och sociala trygghetssystem. Det ger också stöd för att främja genomförandet 
av de landsspecifika rekommendationer som riktas till medlemsstaterna inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen. Instrumentet syftar till att främja sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas arbete med att genomföra de reformer som krävs för ekonomisk och 
social återhämtning, resiliens och konvergens, och med att förstärka sin administrativa 
förmåga att genomföra unionsrätten när det gäller de utmaningar som institutioner, 
styrningsformer, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer står inför.

Parallellt med instrumentet för tekniskt stöd, i syfte att bemöta dagens nya utmaningar, har 
kommissionen också lagt fram ett förslag till en förordning om en facilitet för återhämtning 
och resiliens som innehåller ett omfattande finansiellt stöd till offentliga investeringar och 
reformer i syfte att göra medlemsstaternas ekonomier mer motståndskraftiga och bättre 
rustade för framtiden. Instrumentet kan således hjälpa medlemsstaterna att upprätta och 
genomföra planer för återhämtning och resiliens inom ramen för faciliteten för återhämtning 
och resiliens.

Föredraganden välkomnar att kommissionens aktuella förslag tar hänsyn till den ståndpunkt 
som uttryckts både i det gemensamma förslaget till betänkande från BUDG- och 
ECON-utskotten om de instrument för tekniskt stöd som ingår i RSP-förslaget, som 
offentliggjordes den 20 april 2020, och i EMPL-utskottets yttrande om RSP, som antogs den 
26 maj 2020. Föredraganden vill föreslå några förändringar som är kopplade till den 
nuvarande situationen och som lyfter fram betydelsen av socialt ansvarsfulla, smarta, hållbara 
och inkluderande reformer och investeringar, vilket skulle stödja en hållbar och rättvis 
återhämtning bortom covid-19-krisen.

I kommissionens förslag läggs särskild tonvikt på åtgärder som främjar de gröna och digitala 
omställningarna. I detta sammanhang framhåller föredraganden vikten av digitalisering inom 
alla områden av EU:s ekonomi och samhälle och den roll som instrumentet kan spela när det 
gäller att stödja medlemsstaterna när det gäller att säkerställa en digital återhämtning genom 
reformer och investeringar i digital infrastruktur och digitala färdigheter som kommer att 
bidra till det slutliga målet att skapa en digital inre marknad.

Föredraganden föreslår en utvidgning av instrumentets tillämpningsområde (artikel 5) genom 
att inbegripa t.ex. ungdomspolitik, socialskyddspolitik med inriktning på utsatta grupper, 
åtgärder för att minska könsdiskriminering och främja jämställdhet, åtgärder för att förbättra 
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tillgången till utbildning för barn och studenter, åtgärder för yrkesutbildning, tillgång till 
livslångt lärande och integration på arbetsmarknaden, åtgärder för att förbättra de offentliga 
institutionernas förmåga att garantera mobila och gränsöverskridande arbetstagarrättigheter.

Föredraganden anser att instrumentet också bör främja konvergens i riktning mot anslutning 
till euroområdet i de medlemsstater som inte har euron som valuta.

Ur ett bredare perspektiv kommer instrumentet för tekniskt stöd också att bidra till 
genomförandet av unionens och medlemsstaternas åtaganden inom ramen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar 
i unionen, särskilt inriktade på 
återhämtning och resiliens. Det behövs ett 
snabbt och samordnat svar från unionen för 
att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
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. För att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och för att övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen kommer det att 
vara nödvändigt att genomföra reformer 
och göra investeringar som stärker 

(3) Covid-19-pandemin i början av 
2020 förändrade de ekonomiska utsikterna 
för de kommande åren såväl i EU som 
i resten av världen. I samband med krisen 
har det uppstått nya prioriteringar 
i unionen, särskilt inriktade på 
återhämtning och resiliens. Det behövs ett 
snabbt och samordnat svar från unionen för 
att hantera de ekonomiska konsekvenserna 
för medlemsstaterna och för att mildra de 
sociala och ekonomiska följdverkningarna. 
Den pågående covid-19-pandemin och den 
tidigare ekonomiska och finansiella krisen 
har visat att sunda och resilienta ekonomier 
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. Socialt ansvarstagande, smarta, 
hållbara och inkluderande reformer, som 
ökar möjligheterna att stärka 
anpassningsförmågan, främja tillväxt, 
skapa arbetstillfällen, främja 
investeringar och stödja processen med 
uppåtriktad ekonomisk och social 
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tillväxten för att ta itu med de strukturella 
svagheterna i ekonomierna och öka deras 
resiliens.

konvergens kommer därför att vara 
avgörande för att få ekonomierna och 
samhällena att återgå till en hållbar 
återhämtning och övervinna de 
ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnaderna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) 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 läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
andra program.

(4) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen den ram där 
utmaningar och nationella 
reformprioriteringar identifieras och 
genomförandet av dem övervakas. Som en 
del av den europeiska planeringsterminen 
har Europaparlamentet definierat socialt 
ansvarsfulla reformer som reformer som 
bygger på solidaritet, integration, social 
rättvisa och en rättvis välståndsfördelning 
för att säkerställa jämlikhet och tillgång 
till möjligheter och socialt skydd, skydda 
utsatta grupper och förbättra 
levnadsstandarden för alla medborgare, 
vilka är de centrala principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Medlemsstaterna utarbetar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier läggs fram tillsammans 
med de årliga nationella 
reformprogrammen så att prioriteringar 
som ska få nationell finansiering eller 
unionsfinansiering kan planeras i stora drag 
och samordnas. De bör även bidra till att 
unionsfinansieringen används på ett 
samstämmigt sätt och att mervärdet 
maximeras av det ekonomiska stöd som 
framför allt ska fås från program som 
unionen stöder inom ramen för struktur- 
och sammanhållningsfonderna, och från 
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andra program.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna 
i genomförandet av reformer.

(6) Medlemsstaterna har tidigare i allt 
högre grad tagit emot tekniskt stöd inom 
ramen för stödprogrammet för 
strukturreformer och därför bör ett 
instrument för tekniskt stöd bör inrättas 
genom den här förordningen för att 
fortsätta att stödja medlemsstaterna 
i genomförandet av reformer och 
investeringar som stödjer en hållbar och 
rättvis återhämtning bortom 
covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med beaktande av betydelsen av 
digitalisering inom alla områden av 
unionens ekonomi och samhälle kommer 
instrumentet för tekniskt stöd att stödja 
medlemsstaterna när det gäller att 
säkerställa en digital omvandling genom 
reformer och investeringar i digital 
infrastruktur och digitala färdigheter som 
kommer att bidra till det övergripande 
målet att skapa en digital inre marknad.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Instrumentet för tekniskt stöd 
kommer också att bidra till 
genomförandet av unionens och 
medlemsstaternas åtaganden inom ramen 
för den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och till reformer och 
investeringar enligt principerna i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd. 
Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som 
främjar den gröna och digitala 
omställningen.

(10) För att hjälpa medlemsstaterna att 
ta itu med behoven av reformer inom alla 
viktiga områden inom ekonomin och 
i samhället, bör kommissionen, på begäran 
av en medlemsstat, fortsätta att 
tillhandahålla tekniskt stöd inom ett brett 
spektrum av politikområden, bland annat 
offentlig finans- och kapitalförvaltning, 
institutionella reformer och 
förvaltningsreformer, företagsklimat, 
finanssektorn, marknaderna för produkter, 
tjänster och arbetskraft, utbildning, hållbar 
utveckling, folkhälsa och social välfärd 
och utveckling av infrastruktur på alla 
dessa områden. Särskild tonvikt bör läggas 
på åtgärder som främjar den gröna och 
digitala omställningen. Instrumentet för 
tekniskt stöd bör också främja konvergens 
i riktning mot anslutning till euroområdet 
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i de medlemsstater som inte har euron 
som valuta.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för instrumentet för tekniskt 
stöd bör medlemsstaterna kunna överföra 
medel till instrumentets 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 det instrumentet 
och uteslutande till förmån för den berörda 
medlemsstaten. Kommissionen bör ge den 
berörda medlemsstaten återkoppling om 
användningen av de extra, frivilliga 
bidragen.

(12) För att tillgodose ytterligare behov 
inom ramen för instrumentet för tekniskt 
stöd bör medlemsstaterna kunna överföra 
medel till instrumentets budget som 
öronmärkts för delad förvaltning i 
unionsfonderna, i enlighet med det 
förfarande som fastställts för det ändamålet 
och föremål för en maximal gräns på 10% 
av budgetramen för medlemsstaten i 
fråga. Överförda medel bör användas i 
enlighet med reglerna i det instrumentet 
och uteslutande till förmån för den berörda 
medlemsstaten. Kommissionen bör ge den 
berörda medlemsstaten återkoppling om 
användningen av de extra, frivilliga 
bidragen.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 

(13) Instrumentet för tekniskt stöd bör 
användas på begäran, för att stödja 
genomförandet av reformer som 
medlemsstaterna tagit initiativ till, reformer 
kopplade till ekonomiska styrprocesser 
eller åtgärder knutna till genomförandet av 
unionsrätten och reformer när det gäller 
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genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Tekniskt stöd bör 
även ges till utarbetande och genomförande 
av de återhämtningsplaner som ska 
genomföras enligt förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX.

genomförandet av ekonomiska 
anpassningsprogram. Instrumentet för 
tekniskt stöd rekommenderas varmt och 
tekniskt stöd bör även ges till utarbetande 
och genomförande av de 
återhämtningsplaner som ska genomföras 
enligt förordning (EU) ÅÅÅÅ/XX.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår. Med 
hänsyn tagen till de allmänna principerna 
om likabehandling, sund ekonomisk 
förvaltning och öppenhet bör det fastställas 
lämpliga kriterier för att analysera de 
ansökningar som medlemsstaterna lämnar 
in. Dessa kriterier bör basera sig på hur 
akuta, allvarliga och omfattande problemen 
är samt stödbehoven inom de 
politikområden som är avsedda att få 
tekniskt stöd.

(14) I enlighet med de regler och 
förfaranden som redan finns inom ramen 
för det tidigare programmet 
(stödprogrammet för strukturreformer) bör 
ett lätt förfarande för att lämna in 
ansökningar om tekniskt stöd införas. Av 
denna anledning bör ansökningar från 
medlemsstaterna lämnas in senast den 
31 oktober under ett kalenderår, utom när 
det gäller ansökningar som rör översyn 
och förbättring av medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens, 
i synnerhet ansökningar som görs i syfte 
att ändra eller ersätta planer för 
återhämtning och resiliens, i enlighet med 
artikel 18 i förordning (EU) nr YYY/XX, 
som kan lämnas in när som helst under 
året. Med hänsyn tagen till de allmänna 
principerna om likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning och öppenhet bör 
det fastställas lämpliga kriterier för att 
analysera de ansökningar som 
medlemsstaterna lämnar in. Dessa kriterier 
bör basera sig på hur akuta, allvarliga och 
omfattande problemen är samt 
stödbehoven inom de politikområden som 
är avsedda att få tekniskt stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet, och kommissionen bör vid behov 
göra kommunikationsinsatser.

(16) För att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och synlighet 
för unionens åtgärd bör samarbets- och 
stödplanerna, med förbehåll för vissa 
villkor som skyddar känslig information, 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet samtidigt, och kommissionen bör vid 
behov göra kommunikationsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under en 
begränsad tidsperiod. En begränsad del av 
budgeten för arbetsprogrammet för 
instrumentet för tekniskt stöd bör därför 
öronmärkas för specialåtgärder.

(17) Bestämmelser om genomförandet 
av instrumentet för tekniskt stöd bör 
fastställas, framför allt metoder för 
genomförande, finansieringsformer för de 
tekniska stödåtgärderna och innehållet i 
arbetsprogrammen, vilka bör antas genom 
genomförandeakter. Med hänsyn till hur 
viktigt det är att understödja 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra reformer är det nödvändigt att 
tillåta en medfinansieringsgrad för bidrag 
på upp till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna. För att göra det möjligt att 
snabbt sätta in tekniskt stöd i akuta 
situationer bör bestämmelser fastställas för 
antagande av specialåtgärder under den 
tidsperiod som behövs för att klara av 
utmaningarna till följd av den akuta 
situationen.. En begränsad del av budgeten 
för arbetsprogrammet för instrumentet för 



PA\1209926SV.docx 11/24 PE655.645v01-00

SV

tekniskt stöd, vilken inte överstiger 5%1a 
av denna, bör därför öronmärkas för 
specialåtgärder.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att genomföra 
institutionella och administrativa reformer 
som ökar tillväxt och resiliens.

(1) tekniskt stöd: åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att utforma, se över och 
genomföra institutionella och 
administrativa reformer som ökar tillväxt 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer som är nödvändiga 
för att uppnå ekonomisk och social 
återhämtning, resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 

Instrumentets allmänna mål ska vara att 
främja unionens ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning genom att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
att genomföra reformer och investeringar 
som stöder en hållbar ekonomisk och 
social återhämtning bortom 
covid-19-pandemin och som behövs för att 
uppnå resiliens och uppåtgående 
ekonomisk och social konvergens, och att 
stödja medlemsstaternas ansträngningar för 
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utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

att stärka sin administrativa förmåga att 
genomföra unionsrätten när det gäller de 
utmaningar som institutioner, styrning, 
offentlig förvaltning och ekonomiska och 
sociala sektorer står inför.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

För att uppnå det allmänna målet i artikel 3 
ska instrumentets särskilda mål vara att 
hjälpa de nationella myndigheterna att 
förbättra sin kapacitet att utforma, utveckla 
och genomföra reformer, i synnerhet 
utarbetande, genomförande, översyn och 
förbättring av nationella planer för 
återhämtning och resiliens i enlighet med 
förordning (EU) nr YYY/XX, bland annat 
genom utbyte av god praxis, lämpliga 
processer och metoder samt genom en mer 
ändamålsenlig och effektiv förvaltning av 
mänskliga resurser. Dessa särskilda mål 
ska eftersträvas i nära samarbete med de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, produktivitet, forskning och 
innovation, smart och hållbar tillväxt för 

De särskilda målen i artikel 4 ska avse 
politikområden med anknytning till 
sammanhållning, konkurrenskraft, 
utbildning, yrkesutbildning, hälsa, social 
trygghet, inträde på arbetsmarknaden, 
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alla, sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

produktivitet, utnyttjande av den digitala 
utvecklingen, forskning och innovation, 
smart och hållbar tillväxt för alla, 
sysselsättning och investeringar, med 
särskild tonvikt på åtgärder som främjar 
den gröna och digitala omställningen, 
särskilt ett eller flera av följande:

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Utbildning, arbetsmarknadspolitik, 
inklusive social dialog, för skapande av 
arbetstillfällen, kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

(d) Utbildning, livslångt lärande och 
yrkesutbildning, ungdomspolitik, 
arbetsmarknadspolitik, inklusive social 
dialog, för skapande av arbetstillfällen, 
kompetensutveckling och omskolning, 
särskilt digital kompetens, 
mediekompetens, aktivt medborgarskap, 
fattigdomsbekämpning och bekämpning av 
alltför stora inkomstskillnader, 
jämställdhet, främjande av social 
delaktighet, tillräckliga system för social 
trygghet och social välfärd för alla, tillgång 
till ekonomiskt överkomlig offentlig hälso- 
och sjukvård samt hälso- och 
sjukvårdssystem, liksom sammanhållnings-
, asyl-, migrations- och gränspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Sociala skyddsåtgärder med fokus 
på utsatta grupper, inbegripet personer 
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med funktionsnedsättning, minoriteter, 
barn som lever i fattigdom, äldre och 
migranter, som minskar ojämlikheter och 
alla former av diskriminering, bland 
annat genom system för socialt bistånd, 
understöd och stipendier, i enlighet med 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och som bidrar till 
att säkerställa att ingen hamnar på 
efterkälken.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Åtgärder för att minska 
könsdiskriminering och främja 
jämställdhet, åtgärda löneklyftan mellan 
kvinnor och män, lämplig familjeledighet 
och flexibla arbetsformer och öka 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Åtgärder för att förbättra 
tillgången till utbildning för barn och 
studerande samt ungdomars integration 
på arbetsmarknaden, bland annat genom 
att minska fattigdomen, förbättra 
utbildningsinfrastrukturen, tillgången till 
formell och icke-formell utbildning och 
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erbjuda möjligheter på arbetsmarknaden, 
inklusive betalda praktikplatser.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) Yrkesutbildning, tillgång till 
livslångt lärande och integration på 
arbetsmarknaden, med fokus på 
färdigheter för att stödja de digitala och 
gröna omställningarna, 
entreprenörsmässiga och generella 
färdigheter, samt insatser för att 
eftersträva förbättrade arbetsvillkor för 
alla arbetstagare, även för mobila och 
gränsöverskridande arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(de) Åtgärder för att förbättra de 
offentliga institutionernas kapacitet att 
garantera mobila och gränsöverskridande 
arbetstagares rättigheter, inbegripet säkra 
och likvärdiga arbetsvillkor, lagenliga 
löner och tillgång till all nödvändig 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – led df (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(df) Åtgärder för att förbättra 
universiteten, höja forskares kompetens 
och genomföra bättre individuella 
karriärplaner för all akademisk personal, 
bland annat genom unionspartnerskap 
mellan universitet och näringslivet.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – led dg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dg) Åtgärder för att främja 
genomförandet av digitalisering och 
utbyggnad av de offentliga 
arbetsförmedlingarnas roll, inbegripet 
utarbetande av nationella och regionala 
strategier och åtgärder för 
kompetenshöjning och omskolning, samt 
åtgärder för att få fram mer fler privata 
investeringar i kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Åtgärder för vidareutveckling av 
nationell infrastruktur inom funktioner 
som rör politik, ekonomi, förvaltning, 
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digitala frågor, säkerhet, bostäder, hälso- 
och sjukvård, transporter, miljö, 
upphandling och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Åtgärder som är relevanta för 
förberedelserna inför medlemskap i 
euroområdet, samt politik som främjar 
nominell och real konvergens i riktning 
mot anslutning till euroområdet av de 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta,

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) Pensionsreformåtgärder, med 
fokus på pensionssystemens hållbarhet 
för arbetstagare och egenföretagare och 
på lika möjligheter för kvinnor och män 
att förvärva pensionsrättigheter, som ger 
alla personer resurser att leva ett värdigt 
liv, i linje med principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en



PE655.645v01-00 18/24 PA\1209926SV.docx

SV

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) Åtgärder för att förbättra 
forskning och utveckling (FoU) både vid 
universitet och för företag, inbegripet en 
bättre användning av FoU-resultaten på 
marknaden, tillgång till FoU-finansiering 
för företag, inklusive små och medelstora 
företag, och åtgärder för att uppmuntra 
företag att investera i FoU.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till instrumentet. 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. 
Dessa medel ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten.

3. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till instrumentet, med en övre gräns på 
10 % av medlemsstatens 
finansieringsram. 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. 
Dessa medel ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

(g) Undersökningar, forskning, 
analyser och enkäter, 
genomförandestudier, tekniska projekt 
och dokumentation, utvärderingar och 
konsekvensbedömningar samt utveckling 
och offentliggörande av handledningar, 
rapporter och utbildningsmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis, kampanjer för att öka 
medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och evenemang, inklusive strategisk 
kommunikation och, när så är lämpligt, 
kommunikation genom sociala medier.

(h) Kommunikationsprojekt för 
inlärning, även nätbaserat lärande, 
samarbete, kunskapshöjande åtgärder, 
informationsspridning och utbyte av god 
praxis,, bland annat genom tekniska 
studiebesök till medlemsstater som 
genomfört liknande reformer, kampanjer 
för att öka medvetenheten och 
informationskampanjer, mediekampanjer 
och evenemang, inklusive strategisk 
kommunikation och, när så är lämpligt, 
kommunikation genom sociala medier.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 

1. En medlemsstat som önskar få 
tekniskt stöd inom ramen för instrumentet 
ska lämna in en ansökan om tekniskt stöd 
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till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd.

till kommissionen med angivande av 
politikområden och prioriteringar för stöd 
inom tillämpningsområdet enligt artikel 5. 
Dessa ansökningar ska lämnas in senast 
den 31 oktober under ett kalenderår. 
Kommissionen får ge vägledning om de 
viktigaste delarna som ska ingå i en 
ansökan om stöd och får vidare främja 
och uppmuntra medlemsstater med stort 
stödbehov att använda det tekniska stödet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får när som helst 
under hela året lämna in ansökningar 
som omfattas av punkt 2 d och e i denna 
artikel, särskilt ansökningar om översyn 
och förbättring av planer för 
återhämtning och resiliens, i syfte att 
ändra eller ersätta deras förslag i enlighet 
med artikel 18 i förordning (EU) nr 
YYY/XX.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], och för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt och ett hållbart 

(a) medlemsstaternas genomförande av 
reformer som de själva har tagit initiativ 
till, särskilt för att stödja återhämtning 
[i enlighet med förordning (EU) 
ÅÅÅÅ/XX], för att uppnå hållbar 
ekonomisk tillväxt, skapande av 
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skapande av arbetstillfällen samt för att 
öka resiliensen,

högkvalitativa arbetstillfällen, höjd 
ekonomisk konkurrenskraft och social 
inkludering och för att öka resiliensen,

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten,

(c) genomförande av tillväxtfrämjande 
reformer som ökar resiliensen och som är 
kopplade till ekonomiska styrprocesser, 
särskilt de landsspecifika 
rekommendationer som utfärdas inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen eller åtgärder knutna 
till genomförandet av unionsrätten, av 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och av FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) översyn och förbättring av planer 
för återhämtning och resiliens,

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet. Den berörda medlemsstaten får 
vägra samtycke i händelse av känslig eller 
konfidentiell information, vars röjande 
skulle hota allmänintressen i 
medlemsstaten.

1. Kommissionen ska, efter samtycke 
från den berörda medlemsstaten, utan 
onödigt dröjsmål översända samarbets- och 
stödplanen till Europaparlamentet och 
rådet samtidigt.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av bestämmelserna 
i punkt 1 ska kommissionen översända 
samarbets- och stödplanen till 
Europaparlamentet och rådet under 
följande omständigheter:

utgår

(a) Så snart den berörda 
medlemsstaten har bortredigerat all 
känslig eller konfidentiell information, 
vars röjande skulle hota allmänintressen 
i den medlemsstaten.
(b) Efter en rimlig tidsperiod, när 
röjande av relevant information inte 
skulle inverka negativt på genomförandet 
av stödåtgärderna, och under inga 
omständigheter senare än två månader 
efter genomförandet av sådana åtgärder 
enligt samarbets- och stödplanen.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att medel snabbt finns 
tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet reserveras för särskilda 
åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

För att säkerställa att medel snabbt finns 
tillgängliga ska en begränsad del av 
arbetsprogrammet som inte överstiger 5 % 
av denna1a, reserveras för särskilda 
åtgärder i händelse av oförutsedda och 
vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet som kräver omedelbara 
insatser, t.ex. en allvarlig störning i 
ekonomin eller viktiga omständigheter 
utanför medlemsstatens kontroll som 
allvarligt påverkar dess ekonomiska eller 
sociala förhållanden.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årlig rapport Halvårsrapport

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska avlägga en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning.

1. Kommissionen ska avlägga en 
rapport två gånger om året samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska innehålla 
information om

2. Halvårsrapporten ska innehålla 
information om

Or. en


