
AM\1202321DA.docx PE648.644v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2018/0213(COD)

1.4.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
12 - 64
Udkast til udtalelse
Pascal Canfin
(PE648.895v02-00)

Om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

forslag til afgørelse
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))



PE648.644v02-00 2/31 AM\1202321DA.docx

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\1202321DA.docx 3/31 PE648.644v02-00

DA

Ændringsforslag 12
Silvia Sardone

Forslag til forordning
–

Forslag om forkastelse

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed opfordrer 
Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå, at Kommissionens 
forslag forkastes.

Or. it

Ændringsforslag 13
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2 a) Kommissionen har i sin 
meddelelse med titlen "Den europæiske 
grønne pagt" af 11. december 20191a 
fastlagt en ny vækststrategi, der sigter 
mod at omstille EU til et retfærdigt og 
velstående samfund med en giftfri, 
cirkulær og ressourceeffektiv økonomi, 
hvor der i 2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
der sikres velstand for alle under 
hensyntagen til klodens begrænsninger. 
Strategien har ligeledes til formål at 
beskytte, bevare og øge Unionens 
naturkapital og beskytte borgernes 
sundhed og trivsel mod miljørelaterede 
trusler og konsekvenser. Kommissionen 
har understreget, at alle EU's tiltag og 
politikker skal bidrage til opfyldelsen af 
målene i den europæiske grønne pagt.
_________________
1a Kommissionens meddelelse – Den 
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europæiske grønne pagt, COM(2019)0640 
af 11. december 2019.

Or. en

Ændringsforslag 14
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 15
Miriam Dalli

Forslag til forordning
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 16
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 

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

gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter og for opfyldelsen af 
målene i den europæiske grønne pagt. 
Disse strategier bør fremlægges sammen 
med de årlige nationale reformprogrammer 
og opridse og samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
støtte, som Union yder inden for rammerne 
af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 17
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den økonomiske og finansielle 
krise har vist, at udvikling af sunde og 
robuste økonomier og finansielle systemer, 
der bygger på stærke økonomisk og sociale 
strukturer hjælper medlemsstaterne til at 
reagere mere effektivt på chok og til 
hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
Gennemførelsen af strukturreformer er 
blandt Unionens politiske prioriteter, fordi 
sådanne reformer sigter på at genskabe et 
bæredygtigt opsving, frigøre 
vækstpotentialet, forbedre tilpasningsevnen 
og understøtte konvergensprocessen. 
Gennemførelse af strukturreformer kan 

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

konvergensprocessen. Gennemførelse af 
strukturreformer skal også bidrage til at 
styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed, fremme produktivitet og 
investeringer og skabe gode betingelser for 
holdbar vækst og beskæftigelse i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 18
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 a) Gennemførelsen af programmet 
bør fuldt ud bidrage til den retfærdige 
omstilling til en giftfri, cirkulær, 
ressourceeffektiv og klimaneutral 
økonomi senest i 2050 og til målet om at 
beskytte, bevare og forbedre Unionens 
naturkapital og beskytte menneskers 
sundhed og trivsel mod miljørelaterede 
risici og virkninger. I den forbindelse bør 
projekter, der er uforenelige med målet 
om at begrænse den globale opvarmning 
til under 1,5 °C eller målet om at standse 
og vende tabet af biodiversitet, ikke være 
berettigede til støtte under programmet.

Or. en

Ændringsforslag 20
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
bæredygtig vækst, social inklusion og 
beskæftigelse for at støtte en retfærdig 
omstilling til en giftfri, cirkulær, 
ressourceeffektiv og klimaneutral 
økonomi. Med henblik herpå bør det give 
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institutioner og økonomiske og sociale 
sektorer.

finansielle incitamenter til at tackle 
strukturelle udfordringer og bidrage til at 
styrke medlemsstaternes administrative og 
institutionelle kapacitet for så vidt angår 
deres institutioner og økonomiske og 
sociale sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 21
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22
César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Programmets overordnede 
målsætning er øget samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, vækst og 
beskæftigelse. Med henblik herpå bør det 
give finansielle incitamenter til at tackle 

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

give finansielle incitamenter til at tackle 
strukturelle udfordringer og bidrage til at 
styrke medlemsstaternes administrative og 
institutionelle kapacitet for så vidt angår 
deres institutioner og økonomiske og 
sociale sektorer.

Or. es

Ændringsforslag 23
César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 24
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(18) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(18) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling og målet om klimaneutralitet i 
hele Unionen vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at mindst 
50 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå 
til finansiering af støtte til klimamål og til 
integrering af biodiversitet ved at afsætte 
yderligere mindst 10 % af udgifterne i 
EU-budgettet til beskyttelse og bevarelse 
af biodiversiteten og til at udfase 
miljøskadelige subsidier. Projekter og 
tiltag, der er uforenelige med målet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C eller målet om at standse og 
vende tabet af biodiversitet, bør ikke være 
berettigede til støtte under programmet. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 25
Silvia Sardone

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at understrege betydningen af 
at tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til at integrere klimaindsatsen og 
til opnåelsen af det overordnede mål, 
nemlig at 25 % af udgifterne i EU-
budgettet skal gå til finansiering af støtte 

(18) I lyset af covid-19-pandemien, som 
vil få alvorlige samfundsøkonomiske 
virkninger på mellemlang til lang sigt, vil 
programmet bidrage til at supplere 
medlemsstaternes indsats med at 
genopbygge deres samfundsøkonomiske 
struktur og forbedre deres offentlige 
sundhedssystemers modstandsdygtighed. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 



PE648.644v02-00 12/31 AM\1202321DA.docx

DA

til klimamål. Relevante foranstaltninger vil 
blive identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. it

Amendment 26
César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(18) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af 
det overordnede mål, nemlig at 30 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. es

Ændringsforslag 27
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For så vidt angår instrumentet til 
gennemførelse af reformer er det 
nødvendigt at udpege de typer af reformer, 

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

der bør være berettigede til finansiel støtte. 
For at sikre omstilling til en cirkulær og 
drivhusgasneutral økonomi senest i 2050 
og de andre af programmets målsætninger 
bør de støtteberettigede reformer være 
dem, som tager sigte på at tackle de 
udfordringer, som er udpeget som led i det 
europæiske semester for samordning af den 
økonomiske politik, herunder dem der 
foreslås for at efterkomme de 
landespecifikke henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 28
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29
César Luena

Forslag til forordning
Betragtning 23 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 30
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 31
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(24) Kommissionen bør vurdere arten og 
betydningen af de reformtilsagn, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
fastlægge det beløb, der skal tildeles, på 
grundlag af gennemsigtige kriterier. Med 
henblik herpå bør den tage hensyn til 
væsentlige elementer, som en medlemsstat 
har fremlagt, og vurdere, om de 
reformtilsagn, som medlemsstaten har 
foreslået, kan forventes effektivt at tackle 
de udfordringer, som er udpeget som led i 
gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt og det europæiske semester, 
om de udgør en samlet reformpakke, om de 
kan forventes at styrke den nationale 
økonomis resultater og robusthed, om de er 
i overensstemmelse med målet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C og standse og vende tabet af 
biodiversitet, og om gennemførelsen af 
dem kan forventes at få varig virkning i 
medlemsstaten, eventuelt ved at styrke den 
berørte medlemsstats institutionelle og 
administrative kapacitet. Desuden bør 
Kommissionen vurdere, om de interne 
ordninger, som medlemsstaterne har 
foreslået, forventes at sikre effektiv 
gennemførelse af reformtilsagnene, 
herunder de foreslåede delmål og mål samt 
de dertil knyttede indikatorer, på 
maksimalt tre år.

Or. en

Ændringsforslag 32
César Luena
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 33
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Der bør foretages en uafhængig 
midtvejsevaluering af opfyldelsen af 
programmets målsætninger, effektiviteten 

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

af anvendelsen af dets ressourcer og af dets 
merværdi. Der bør endvidere foretages en 
uafhængig efterfølgende evaluering af 
programmets langsigtede virkning og dets 
bidrag til målene i den europæiske grønne 
pagt, navnlig målet om klimaneutralitet i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 34
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(44) Der bør foretages en uafhængig 
midtvejsevaluering af opfyldelsen af 
programmets målsætninger, effektiviteten 
af anvendelsen af dets ressourcer og af dets 
merværdi. Der bør endvidere foretages en 
uafhængig efterfølgende evaluering af 
programmets langsigtede virkning og dets 
sammenhæng med Unionens klimamål og 
målene for bæredygtig udvikling. 

Or. en

Ændringsforslag 35
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
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beskæftigelse og bæredygtig vækst, social inklusion, lønnet 
beskæftigelse i overensstemmelse med alle 
gældende arbejdstagerrettigheder i EU og 
omstillingen til drivhusgasneutralitet 
senest i 2050 og en cirkulær økonomi og

Or. en

Ændringsforslag 36
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 
resultater og fremme en retfærdig 
omstilling til en giftfri, cirkulær, 
ressourceeffektiv og klimaneutral 
økonomi, navnlig gennem robuste 
økonomiske og sociale strukturerer i 
medlemsstaterne, herunder ved at styrke 
deres modstandsdygtighed og mindske 
deres sårbarhed over for klimaændringer, 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, produktivitet, 
bæredygtig vækst, social inklusion og 
beskæftigelse, som er i overensstemmelse 
med alle gældende 
arbejdstagerrettigheder i EU og

Or. en

Ændringsforslag 37
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrage til at tackle nationale 
strukturelle reformudfordringer med det 
formål at forbedre de nationale økonomiers 

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

resultater og fremme robuste økonomiske 
og sociale strukturerer i medlemsstaterne 
med henblik på at fremme samhørighed, 
konkurrenceevne, bæredygtighed, 
produktivitet, vækst, social inklusion, 
beskæftigelse og omstilling til 
klimaneutralitet og

Or. en

Ændringsforslag 38
César Luena

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 39
César Luena

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Ændringsforslag 40
Pascal Canfin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 42
César Luena

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 43
César Luena

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 44
César Luena

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

Kommissions forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 45
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) politikker for gennemførelse af 
klimaindsatsen, nulemissionsmobilitet, 
fremme af energi- og ressourceeffektivitet, 
vedvarende energikilder og for 
omstillingen af landbrugs- og 
fiskerisektoren i overensstemmelse med 
målene i den europæiske grønne pagt og 
en bæredygtig udvikling af landdistrikterne 
og

Or. en

Ændringsforslag 46
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Silvia Sardone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) politikker for udbygning af lokal 
offentlig transport, fremme af energi- og 
ressourceeffektivitet, vedvarende 
energikilder, opnåelse af 
energidiversificering og sikring af 
energisikkerhed, og politikker for 
landbruget, fiskeriet og en bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne og

Or. it

Ændringsforslag 47
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Maria Spyraki

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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i) Nødforanstaltninger og 
foranstaltninger til imødegåelse af akutte 
folkesundhedskriser, som påvirker 
medlemsstaterne på en pludselig og 
dramatisk måde med store mulige 
følgevirkninger for deres samfund og 
økonomier

Or. en

Ændringsforslag 49
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter og tiltag, der er uforenelige med 
målet om at begrænse den globale 
opvarmning til under 1,5 °C eller målet 
om at standse og vende tabet af 
biodiversitet, er ikke støtteberettigede i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 50
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 51
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

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

Or. es

Ændringsforslag 52
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 53
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i). forventes effektivt at tackle de 
udfordringer, som er udpeget som led i det 
europæiske semester, nemlig:

i) forventes effektivt at tackle de 
udfordringer, som er udpeget som led i 
gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt og det europæiske semester, 
nemlig:

Or. en

Ændringsforslag 55
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 – litra a – nr. 1 – led 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis det er relevant, i de 
henstillinger, der er fremsat i henhold til 
artikel 6, stk. 2, i forordning .../... 
[klimaloven]

Or. en

Ændringsforslag 56
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii). forventes at styrke den berørte 
medlemsstats økonomis resultater og 
robusthed

iii) forventes at styrke den berørte 
medlemsstats økonomis resultater og 
robusthed, herunder ved at styrke dens 
modstandsdygtighed og mindske dens 
sårbarhed over for klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 57
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

om de interne ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre effektiv gennemførelse af 
reformtilsagnene, herunder de foreslåede 
delmål og mål samt de dertil knyttede 
indikatorer, på maksimalt tre år med 
forbehold for tilfælde af force majeure.

Or. es
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Ændringsforslag 58
César Luena

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

Ved afgørelsen skal fastsættes perioden for 
reformtilsagnenes gennemførelse, som skal 
være senest tre år efter vedtagelsen af 
afgørelsen. Denne frist kan stilles i bero i 
tilfælde af force majeure, der berører den 
pågældende medlemsstat, i den periode 
der skønnes nødvendig for genopretning. 
Ved afgørelsen fastlægges også: de 
detaljerede ordninger og tidsplanen for den 
berørte medlemsstats gennemførelse af 
reformtilsagnene og rapportering herom 
inden for det europæiske semester de 
relevante indikatorer vedrørende opfyldelse 
af delmålene og målene og den måde, 
hvorpå Kommissionen gives adgang til de 
underliggende relevante data.

Or. es

Ændringsforslag 59
Miriam Dalli

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) institutionel, administrativ og 
sektorspecifik kapacitetsopbygning og 
hermed beslægtede støtteaktioner på alle 
forvaltningsniveauer, herunder i givet fald 
aktioner, der bidrager til en styrkelse af 
civilsamfundet, navnlig:

c) institutionel, administrativ og 
sektorspecifik kapacitetsopbygning, dialog 
mellem arbejdsmarkedets parter og 
hermed beslægtede støtteaktioner på alle 
forvaltningsniveauer, herunder i givet fald 
aktioner, der bidrager til en styrkelse af 
civilsamfundet, navnlig:

Or. en
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Ændringsforslag 60
César Luena

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilrettelæggelse af lokal operationel 
støtte på områderne asyl, migration og 
grænsekontrol

e) tilrettelæggelse af lokal operationel 
støtte på områderne asyl, migration og 
grænsekontrol og foranstaltninger i 
tilfælde af sundhedsmæssige 
nødsituationer

Or. es

Ændringsforslag 61
Miriam Dalli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en rettidig tildeling af midler 
skal en begrænset del af 
arbejdsprogrammet forbeholdes særlige 
foranstaltninger i tilfælde af uforudsete og 
behørigt begrundede årsager til en hastende 

For at sikre en rettidig tildeling af midler 
skal en begrænset del af 
arbejdsprogrammet forbeholdes særlige 
foranstaltninger i tilfælde af uforudsete og 
behørigt begrundede årsager til en hastende 
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indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i 
økonomien eller væsentlige 
omstændigheder med alvorlige 
konsekvenser for de økonomiske og sociale 
forhold i en medlemsstat, der ligger uden 
for dens kontrol.

indsats, f.eks. en alvorlig forstyrrelse i 
økonomien, midlertidig paralysering af 
økonomien pga. en nødsituation såsom en 
pandemi, en atomulykke eller et 
biokemisk angreb eller væsentlige 
omstændigheder med alvorlige 
konsekvenser for de økonomiske og sociale 
forhold i en medlemsstat, der ligger uden 
for dens kontrol.

Or. es

Ændringsforslag 63
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strukturreformer, der er støtteberettigede 
inden for rammerne af 
konvergensfaciliteten, skal være reformer, 
som hjælper støtteberettigede 
medlemsstater i deres forberedelse af 
tiltrædelse af euroområdet Disse reformer 
tager sigte på at tackle udfordringer, som er 
udpeget som led i det europæiske semester 
for samordning af den økonomiske politik.

Strukturreformer, der er støtteberettigede 
inden for rammerne af 
konvergensfaciliteten, skal være reformer, 
som hjælper støtteberettigede 
medlemsstater i deres forberedelse af 
tiltrædelse af euroområdet Disse reformer 
tager sigte på at tackle udfordringer, som er 
udpeget som led i gennemførelsen af den 
europæiske grønne pagt og det europæiske 
semester for samordning af den 
økonomiske politik.

Or. en

Ændringsforslag 64
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af programmet og indeholde 

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af programmet og indeholde 
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oplysninger om dets virkninger på lang 
sigt.

oplysninger om dets virkninger på lang sigt 
og dets bidrag til målene i den europæiske 
grønne pagt, navnlig målet om 
klimaneutralitet i hele Unionen.

Or. en


