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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. henviser til, at vigtige politiske 

initiativer, herunder henstillinger 

vedrørende forskellige politikker, har været 

baseret på økonomiske prognoser, som 

ikke forudså den lave vækst og inflation, 

der skyldes fremrykkede 

spareforanstaltninger, og som i høj grad 

undervurderede omfanget af den 

finanspolitiske multiplikatoreffekt i en 

situation, der var kendetegnet ved alvorlig 

uro på finansmarkederne og de afsmittende 

virkninger mellem medlemsstaterne i en 

periode med synkroniseret konsolidering 

sammen med de deflationære virkninger 

af de samlede fremskyndede 

strukturreformers; 

2. henviser til, at visse politiske initiativer, 

herunder henstillinger vedrørende 

forskellige politikker, har været baseret på 

økonomiske prognoser, som ikke forudså 

den lave vækst og inflation, der skyldes 

langsommelighed i gennemførelsen af 

reformer, herunder foranstaltninger til 

bekæmpelse af skatteunddragelse og 

skattesvig, samt forsinkelser med hensyn 

til at bryde den onde cirkel mellem stat og 

banker og til at udfylde 

investeringsunderskuddet, og som i høj 

grad undervurderede omfanget af den 

finanspolitiske multiplikatoreffekt i en 

situation, der var kendetegnet ved alvorlig 

uro på finansmarkederne; 

Or. en 
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3. glæder sig over, at Kommissionen i de 

landespecifikke henstillinger for 2015 

fokuserede på de fire primære prioriteter 

for økonomisk vækst: fremme af 

investeringer, gennemførelse af 

strukturreformer på markederne for varer, 

tjenesteydelser og arbejdskraft, 

finanspolitisk ansvarlighed og forbedring 

af beskæftigelsespolitikken; understreger 

betydningen af disse drivkræfter for vækst, 

også i forbindelse med opfyldelsen af 

målene i Europa 2020-strategien og den 

overordnede målsætning om at gøre EU 

mere konkurrencedygtigt på globalt plan; 

henviser til, at dette bør gennemføres uden 

at svække beskyttelsen af arbejdstagerne 

eller undergrave den europæiske sociale 

model 

3. glæder sig over, at Kommissionen i de 

landespecifikke henstillinger for 2015 

fokuserede på de fire primære prioriteter 

for økonomisk vækst: fremme af 

investeringer, gennemførelse af 

strukturreformer på markederne for varer, 

tjenesteydelser og arbejdskraft, 

finanspolitisk ansvarlighed og forbedring 

af beskæftigelsespolitikken; understreger 

betydningen af disse drivkræfter for vækst, 

også i forbindelse med opfyldelsen af 

målene i Europa 2020-strategien og den 

overordnede målsætning om at gøre EU 

mere konkurrencedygtigt på globalt plan; 

henviser til, at dette bør gennemføres uden 

at svække beskyttelsen af arbejdstagerne 

eller undergrave den europæiske sociale 

markedsøkonomiske model 

Or. en 
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4. henviste til Kommissionens nye tilgang 

til at strømline processen omkring det 

europæiske semester, bl.a. ved at sætte 

større fokus på et begrænset antal af de 

vigtigste prioriteter og udfordringer og ved 

at offentligøre den landespecifikke analyse 

og euroområdeanalysen tre måneder 

tidligere end i de foregående år; opfordrer 

under hensyntagen til den nye tidsramme 

for det europæiske semesters 

medlemsstaterne til at inddrage de 

nationale parlamenter samt lokale og 

regionale myndigheder og andre relevante 

interesserede parter på en mere struktureret 

måde; anbefaler, at alle større 

strukturreformer og -ændringer, der 

fremmes i de landespecifikke henstillinger, 

ledsages af en social konsekvensanalyse af 

virkningerne både på kort og lang sigt; 

4. henviste til Kommissionens nye tilgang 

til at strømline processen omkring det 

europæiske semester, bl.a. ved at sætte 

større fokus på et begrænset antal af de 

vigtigste prioriteter og udfordringer og ved 

at offentligøre den landespecifikke analyse 

og euroområdeanalysen tre måneder 

tidligere end i de foregående år; opfordrer 

under hensyntagen til den nye tidsramme 

for det europæiske semesters 

medlemsstaterne til at inddrage de 

nationale parlamenter samt lokale og 

regionale myndigheder og andre relevante 

interesserede parter på en mere struktureret 

måde; anbefaler, at alle større 

strukturreformer og -ændringer, der 

fremmes i de landespecifikke henstillinger, 

ledsages af en cost-benefit analyse af 

virkningerne både på kort og lang sigt 

Or. en 
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8. glæder sig over, at forordningen om Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), der sigter mod at 

sætte skub i private og offentlige 

investeringer i EU, bl.a. gennem nationale 

erhvervsfremmende banker, som et skridt i 

den rigtige retning og opfordrer alle 

relevante interesserede parter og 

institutioner til at sørge for, at den 

gennemføres hurtigt og effektivt med 

henblik på at lette virksomhedernes og 

navnlig de små og mellemstore 

virksomheders adgang til finansiering; er af 

den opfattelse, at et af hovedformålene 

med, at projekter får støtte fra EFSI, bør 

være skabelsen af anstændige 

arbejdspladser, som kan føre til 

kvalitetsbeskæftigelse, samt opnåelse af 

social, økonomisk og territorial 

samhørighed; henviser til 

nødvendigheden af, hvor det er muligt, at 

fremme sociale investeringer med henblik 

på at fremme en positiv social indvirkning 

og nedbringe uligheder, bl.a. ved at 

forbedre de offentlige tjenesteydelser og 

støtte skabelsen af arbejdspladser for 

forskellige kategorier af dårligt stillede 

personer; opfordrer medlemsstaterne til at 

inddrage deres lokale og regionale 

myndigheder tæt i forbindelse med at 

8. glæder sig over, at forordningen om Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI), der sigter mod at 

sætte skub i private og offentlige 

investeringer i EU, bl.a. gennem nationale 

erhvervsfremmende banker, som et skridt i 

den rigtige retning og opfordrer alle 

relevante interesserede parter og 

institutioner til at sørge for, at den 

gennemføres hurtigt og effektivt med 

henblik på at lette virksomhedernes og 

navnlig de små og mellemstore 

virksomheders adgang til finansiering; er af 

den opfattelse, at et af hovedformålene 

med, at projekter får støtte fra EFSI, bør 

have stor samfundsmæssig og økonomisk 

værdi, tiltrække privat kapital ved at rette 

op på mangler på markedet og være 

målrettet mod vækstfremmende områder, 

og navnlig understøtte små og 

mellemstore virksomheder og mindre 

selskaber; anser det for at være af 

afgørende betydning, at denne 

investeringsplan gennemføres med held og 

vil derfor følge gennemførelsen af den 

meget nøje, navnlig for at forebygge 

enhver dekonsolidering af 

investeringsudgifterne og den offentlige 

gæld; fremhæver den rolle, Parlamentet har 

spillet med hensyn til at sikre færrest 
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fremme projektpipelines og 

investeringsplatforme; anser det for at 

være af afgørende betydning, at denne 

investeringsplan gennemføres med held og 

vil derfor følge gennemførelsen af den 

meget nøje, navnlig for at forebygge 

enhver dekonsolidering af 

investeringsudgifterne og den offentlige 

gæld; fremhæver den rolle, Parlamentet har 

spillet med hensyn til at sikre færrest 

mulige omfordelinger fra Horisont 2020 og 

Connecting Europe-faciliteten i forbindelse 

med EFSI; erindrer om sit tilsagn om at 

mindske nedskæringerne under den årlige 

budgetprocedure; 

mulige omfordelinger fra Horisont 2020 og 

Connecting Europe-faciliteten i forbindelse 

med EFSI; erindrer om sit tilsagn om at 

mindske nedskæringerne under den årlige 

budgetprocedure; 

Or. en 
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9. henviser til, at der er behov for 

vækstfremmende finanspolitisk 

konsolidering, der medfører jobskabelse, 

bæredygtig vækst og lavere gældsniveauer, 

i visse medlemsstater, hvis de skal opfylde 

betingelserne i stabilitets- og vækstpagten; 

bemærker Kommissionens forklarende 

meddelelse om fleksibilitet i stabilitets- og 

vækstpagten, som sigter mod at præcisere 

anvendelsesområdet for 

investeringsklausulen og give mulighed 

for en vis grad af midlertidig fleksibilitet i 

stabilitets- og vækstpagtens præventive 

del; 

9. henviser til, at der er behov for 

vækstfremmende finanspolitisk 

konsolidering, der medfører jobskabelse, 

bæredygtig vækst og lavere gældsniveauer, 

i visse medlemsstater, hvis de skal opfylde 

betingelserne i stabilitets- og vækstpagten 

og mere principielt holde op med at læsse 

byrden over på de unge og de kommende 

generationer;  

Or. en 
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10. er bekymret over de fortsatte 

makroøkonomiske ubalancer i nogle 

medlemsstater, i særdeleshed det høje 

offentlige og private gældsniveau og de 

store huller i statsbudgetterne, samt de alt 

for store risici i den finansielle sektor, 

navnlig inden for banksektoren, der ikke 

mindst skyldes institutter, der er for store 

til, at de kan få lov til at gå fallit; 

fremhæver, at den onde cirkel mellem stat 

og banker endnu ikke er blevet løst og 

fortsat udgør en trussel mod finansiel og 

finanspolitisk stabilitet; henviser til, at de 

nuværende betalinsbalanceoverskud 

indebærer andre risici end underskud, og 

understreger de voksende regionale 

forskelle inden for EU og eurozonen, som 

truer sammenhængen i EU's politik inden 

for de forskellige sektorer; 

10. er bekymret over de fortsatte 

makroøkonomiske ubalancer i nogle 

medlemsstater, i særdeleshed det høje 

offentlige og private gældsniveau og de 

store huller i statsbudgetterne, samt de alt 

for store risici i den finansielle sektor, 

navnlig inden for banksektoren, der ikke 

mindst skyldes institutter, der er for store 

til, at de kan få lov til at gå fallit; 

fremhæver, at den onde cirkel mellem stat 

og banker endnu ikke er blevet løst og 

fortsat udgør en trussel mod finansiel og 

finanspolitisk stabilitet; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at udfase 

nulrisikovurderingen af statsgæld; 

Or. en 
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13. understreger nødvendigheden af at 

forbedre erhvervsklimaet i EU og at øge 

produktiviteten gennem en afbalanceret 

blanding af offentlig og privat uddannelse 

og innovationspolitikker; fremhæver, at 

EU’s indre marked stadig er opsplittet og at 

EU's økonomi lider af mangel på 

innovation, mens innovation er nøglen til 

vækst og produktivitet, hvorfor det er 

afgørende at fremme innovation for at 

forbedre EU’s internationale 

konkurrenceevne; henviser i den 

forbindelse til forslaget i rapporten fra de 

fem formænd; erindrer om, at det er vigtigt 

med en fornuftig regulering af 

erhvervslivet, for at Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer kan blive en 

succes; opfordrer derfor til, at man for at 

udvikle kapitalmarkedet fjerner 

administrative forhindringer (hvor dette 

ikke vil undergrave den beskyttelse, der er 

afgørende for arbejdstagere og 

forbrugere), skærer ned på bureaukratiet, 

øger kvaliteten og effektiviteten af 

medlemsstaternes retsvæsen, gør en indsats 

for at bekæmpe skatteunddragelse, 

skattesvig og skattely og reformerer 

medlemsstaternes skatte- og retssystemer; 

understreger betydningen af at undgå 

politikker med universalløsninger; 

13. understreger nødvendigheden af at 

forbedre erhvervsklimaet i EU og at øge 

produktiviteten gennem en afbalanceret 

blanding af offentlig og privat uddannelse 

og innovationspolitikker; fremhæver, at 

EU’s indre marked stadig er opsplittet og at 

EU's økonomi lider af mangel på 

innovation, mens innovation er nøglen til 

vækst og produktivitet, hvorfor det er 

afgørende at fremme innovation for at 

forbedre EU’s internationale 

konkurrenceevne; henviser i den 

forbindelse til forslaget i rapporten fra de 

fem formænd om færdiggørelsen af EMØ 

om at etablere et system med 

myndigheder, som skal fremme 

konkurrenceevnen i eurozonen; erindrer 

om, at det er vigtigt med en fornuftig 

regulering af erhvervslivet, for at Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer kan blive en succes; 

opfordrer derfor til, at man for at udvikle 

kapitalmarkedet fjerner administrative 

forhindringer (hvor dette ikke vil 

undergrave den beskyttelse, der er 

afgørende for forbrugerne), skærer ned på 

bureaukratiet, øger kvaliteten og 

effektiviteten af medlemsstaternes 

retsvæsen, gør en indsats for at bekæmpe 

skatteunddragelse, skattesvig og skattely 
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understreger, at kvalitative forbedring af 

den administrative kapacitet på alle 

myndighedsniveauer er en hovedprioritet i 

mange medlemsstater; minder om, at det er 

nødvendigt at tackle sort arbejde, som 

skader EU's økonomi, og fører til 

uretfærdig konkurrence og 

markedsforvridninger og resulterer i, at et 

stigende antal arbejdstagere står uden 

socialsikring og tryghed i ansættelsen; 

opfordrer derfor til, at den europæiske 

platform mod sort arbejde iværksættes 

prompte; 

og reformerer medlemsstaternes skatte- og 

retssystemer; understreger betydningen af 

at undgå politikker med universalløsninger; 

understreger, at kvalitative forbedring af 

den administrative kapacitet på alle 

myndighedsniveauer er en hovedprioritet i 

mange medlemsstater; minder om, at det er 

nødvendigt at tackle sort arbejde, som 

skader EU's økonomi, og fører til 

uretfærdig konkurrence og 

markedsforvridninger og resulterer i, at et 

stigende antal arbejdstagere står uden 

socialsikring og tryghed i ansættelsen; 

opfordrer derfor til, at den europæiske 

platform mod sort arbejde iværksættes 

prompte; 

Or. en 
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17. understreger et fleksibelt 

arbejdsmarkeds betydning for at bekæmpe 

arbejdsløsheden og bevare kvaliteten af 

arbejdskraften, uden at det undergraver 

arbejdstagernes grundlæggende ret til 

sikker og ordentligt betalt beskæftigelse i 

EU; henviser navnlig til de negative 

konsekvenser for jobskabelsen af f.eks. et 

lønniveau, som er ude af trit med 

udviklingen i produktiviteten, og misbrug i 

form af omgåelse af 

arbejdsmarkedsbestemmelserne, ved at der 

tilbydes civilretlige kontrakter i stedet for 

ansættelseskontrakter; opfordrer til en 

omlægning fra beskatning af arbejde til 

andre beskatningskilder og vedtagelse af en 

virkelig plan for bekæmpelse af 

arbejdsløsheden, uden at det fører til en 

sænkning af kvalitetsnormerne; opfordrer i 

den forbindelse til mere retfærdige 

arbejdsmarkeder, der sikrer fri 

bevægelighed for arbejdstagere i Europa, 

og omfordelingspolitikker, idet der tages 

hensyn til de enkelte medlemsstaters 

særlige karakteristika med henblik på at 

fremme økonomisk vækst og øge 

konkurrencedygtigheden og 

produktiviteten samt lette en større og 

økonomisk og social konvergens i 

opadgående retning; 

17. understreger et fleksibelt 

arbejdsmarkeds betydning for at bekæmpe 

arbejdsløsheden og bevare kvaliteten af 

arbejdskraften, uden at det undergraver 

arbejdstagernes grundlæggende ret til 

sikker og ordentligt betalt beskæftigelse i 

EU; henviser navnlig til de negative 

konsekvenser for jobskabelsen af f.eks. et 

lønniveau, som er ude af trit med 

udviklingen i produktiviteten, og misbrug i 

form af omgåelse af 

arbejdsmarkedsbestemmelserne, ved at der 

tilbydes civilretlige kontrakter i stedet for 

ansættelseskontrakter; opfordrer til en 

omlægning fra beskatning af arbejde til 

andre beskatningskilder og vedtagelse af en 

virkelig plan for bekæmpelse af 

arbejdsløsheden, uden at det fører til en 

sænkning af kvalitetsnormerne; opfordrer i 

den forbindelse til mere retfærdige 

arbejdsmarkeder, der sikrer fri 

bevægelighed for arbejdstagere i Europa og 

mulighed for overførsel af rettigheder, 

herunder pensionsrettigheder, og 

omfordelingspolitikker, idet der tages 

hensyn til de enkelte medlemsstaters 

særlige karakteristika med henblik på at 

fremme økonomisk vækst og øge 

konkurrencedygtigheden og 

produktiviteten samt lette en større og 
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økonomisk og social konvergens i 

opadgående retning; 

Or. en 
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18. beklager, at de landespecifikke 

henstillinger lider under manglende 

ejerskab på nationalt plan, hvilket gør det 

vanskeligt at samordne demokratisk 

legitime økonomiske politikker med 

henstillingerne fra EU, og under 

manglende muligheder for at sikre 

demokratisk ansvarlighed; opfordrer i 

denne forbindelse til, at ikke blot de 

nationale parlamenter og de lokale og 

regionale myndigheder men også relevante 

nationale og europæiske interesserede 

parter som f.eks. repræsentanter for 

civilsamfundet, får en større rolle i 

forberedelsen og udarbejdelsen af de 

nationale reformprogrammer; glæder sig 

over det eksisterende samarbejde og 

opfordrer til et mere ambitiøst samarbejde 

mellem de nationale parlamenter og 

Europa-Parlamentet om behandlingen af de 

landespecifikke henstillinger, udveksling af 

bedste praksis og forbedring af processen 

omkring det europæiske semester; 

understreger, at gennemførelsen af de 

landespecifikke henstillinger i politisk, 

juridisk og økonomisk henseende kunne 

forbedres ved et gennemsigtigt samarbejde 

mellem Kommissionen og den pågældende 

medlemsstat, der burde begynde under 

forberedelsesfasen for den årlige 

18. beklager, at de landespecifikke 

henstillinger lider under manglende 

ejerskab på nationalt plan, hvilket gør det 

vanskeligt at samordne demokratisk 

legitime økonomiske politikker med 

henstillingerne fra EU, og under 

manglende muligheder for at sikre 

demokratisk ansvarlighed; opfordrer i 

denne forbindelse til, at ikke blot de 

nationale parlamenter og de lokale og 

regionale myndigheder men også relevante 

nationale og europæiske interesserede 

parter som f.eks. repræsentanter for 

civilsamfundet, får en større rolle i 

forberedelsen og udarbejdelsen af de 

nationale reformprogrammer; mener, at de 

nationale parlamenter bør afholde en 

formel afstemning om de nationale 

reformprogrammer, inden de forelægges 

for Kommissionen; glæder sig over det 

eksisterende samarbejde og opfordrer til et 

mere ambitiøst samarbejde mellem de 

nationale parlamenter og Europa-

Parlamentet om behandlingen af de 

landespecifikke henstillinger, udveksling af 

bedste praksis og forbedring af processen 

omkring det europæiske semester; 

understreger, at gennemførelsen af de 

landespecifikke henstillinger i politisk, 

juridisk og økonomisk henseende kunne 
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vækstundersøgelse og fortsætte, indtil 

henstillingerne for specifikke lande 

anerkendes officielt; understreger, at øget 

ejerskab, øget åbenhed og demokratisk 

ansvarlighed er afgørende faktorer for 

accepten af og en vellykket gennemførelse 

af landespecifikke henstillinger og, på 

længere sigt, for Europa 2020-strategiens 

succes; 

forbedres ved et gennemsigtigt samarbejde 

mellem Kommissionen og den pågældende 

medlemsstat, der burde begynde under 

forberedelsesfasen for den årlige 

vækstundersøgelse og fortsætte, indtil 

henstillingerne for specifikke lande 

anerkendes officielt; understreger, at øget 

ejerskab, øget åbenhed og demokratisk 

ansvarlighed er afgørende faktorer for 

accepten af og en vellykket gennemførelse 

af landespecifikke henstillinger og, på 

længere sigt, for Europa 2020-strategiens 

succes; 

Or. en 
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Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger de destruktive virkninger, 

som en overvurderet valuta har på 
eksport, produktion, beskæftigelse, 

lønninger, indkomst, statslige indtægter og 

socialsikringssystemer; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge alternative 

metoder til at mindske behovet for 

smertefuld intern devaluering; 

21. understreger de negative konsekvenser 

af høj arbejdsløshed, et ikke-bæredygtigt 

gældsniveau og manglende 

konkurrenceevne for eksport, produktion, 

beskæftigelse, lønninger, indkomst, 

statslige indtægter og 

socialsikringssystemer; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge alternative 

metoder til at mindske konsekvenserne af 

en smertefuld intern devaluering, f.eks. 

EFSI; 

Or. en 



 

AM\1076543DA.doc  PE570.900v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0307/24 

Ændringsforslag  24 

Nils Torvalds 
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Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. mener på baggrund af forskellige 

henstillinger fra Kommissionen om 

reform af pensionssystemerne, at en 

kobling mellem pensionsalder og den 

forventede levealder ikke er den eneste 

måde at tackle problemerne med en 

aldrende befolkning på, og at reformer af 

pensionssystemerne bl.a. også bør afspejle 

tendenser på arbejdsmarkedet, fødselsraten, 

den demografiske og sundhedsmæssige 

situation, indkomst- og formueforhold, 

arbejdsforhold og den samlede 

forsørgerkvote, mens der skal tilsigtes en 

ordentlig indkomst for pensionister, som 

mindst ligger over fattigdomsgrænsen; 
minder om, at den bedste måde at imødegå 

problemerne med en aldrende befolkning 

på er at øge den samlede 

beskæftigelsesfrekvens; henviser med 

hensyn til den aldrende befolkning til 

Kommissionens henstilling om, at 

sundhedssystemerne skal reformeres, så 

de kan opfylde deres målsætning om at 

give universel adgang til pleje af høj 

kvalitet, herunder økonomisk 

overkommelig adgang til medicin, navnlig 

livsreddende medicin, og sikrer respekt 

for sundhedspersonalets rettigheder; 

27. mener at reformer af 

pensionsordningerne der kobler 
pensionsalder sammen med den forventede 

levealder bl.a. også bør afspejle tendenser 

på arbejdsmarkedet, fødselsraten, den 

demografiske og sundhedsmæssige 

situation, indkomst- og formueforhold, 

arbejdsforhold og den samlede 

forsørgerkvote; minder om, at en god måde 

at imødegå problemerne med en aldrende 

befolkning på er at øge den samlede 

beskæftigelsesfrekvens  

 

Or. en 
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Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  44a. fremhæver betydningen og 

merværdien af rapporterne om 

integrationen på det indre marked i de 

forgangne år i betragtning af deres bidrag 

til de overordnede prioriteringer, der er 

fastlagt i Kommissionens årlige 

vækstundersøgelse, og til medtagelsen af 

landespecifikke henstillinger som led i det 

europæiske semester; anser det derfor for 

dybt beklageligt, at rapporten om 

integrationen på det indre marked ikke er 

blevet udarbejdet i 2015, og at 

Parlamentets opfordring til indgriben ikke 

er blevet taget til følge; 

Or. en 

 

 


