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21.10.2015 A8-0307/14 

Ändringsförslag  14 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

viktiga politiska initiativ med politiska 

rekommendationer grundades på 

ekonomiska prognoser, som inte förutsåg 

den låga tillväxt och inflation som blev en 

följd av de påskyndade 

åtstramningsåtgärderna och som i hög 

grad underskattade den finanspolitiska 

multiplikatoreffekten i en situation som 

kännetecknades av en allvarlig finansiell 

kris och betydande spridningseffekter 

mellan medlemsstaterna, i en period av 

synkroniserad konsolidering i 

kombination med de kumulativa och 

påskyndade strukturreformernas 

deflationistiska effekter. 

2. Europaparlamentet konstaterar att vissa 

politiska initiativ med politiska 

rekommendationer grundades på 

ekonomiska prognoser, som inte förutsåg 

den låga tillväxt och inflation som blev en 

följd av långsamma framsteg med 

genomförandet av reformer, däribland 

åtgärder för att komma till rätta med 

skatteundandragande och 

skattebedrägeri, liksom en försening i 

insatserna för att bryta sambandet mellan 

banker och stater och sluta 

investeringsgapet, och som i hög grad 

underskattade den finanspolitiska 

multiplikatoreffekten i en situation som 

kännetecknades av en allvarlig finansiell 

kris. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Ändringsförslag  15 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet gläder sig över att 

kommissionen i 2015 års landsspecifika 

rekommendationer fokuserar på de fyra 

huvudprioriteringarna för ekonomisk 

tillväxt, dvs. ökade investeringar, 

genomförande av strukturreformer på 

marknaderna för varor, tjänster och 

arbetskraft, finanspolitiskt ansvar och 

bättre sysselsättningspolitik. Parlamentet 

betonar vikten av dessa drivkrafter för 

tillväxt, också i förbindelse med 

uppnåendet av målen i Europa 2020-

strategin och det övergripande målet att 

öka EU:s konkurrenskraft globalt. 

Parlamentet påpekar att detta måste ske 

utan att man försvagar arbetarskyddet 

eller undergräver den europeiska sociala 

modellen. 

3. Europaparlamentet gläder sig över att 

kommissionen i 2015 års landsspecifika 

rekommendationer fokuserar på de fyra 

huvudprioriteringarna för ekonomisk 

tillväxt, dvs. ökade investeringar, 

genomförande av strukturreformer på 

marknaderna för varor, tjänster och 

arbetskraft, finanspolitiskt ansvar och 

bättre sysselsättningspolitik. Parlamentet 

betonar vikten av dessa drivkrafter för 

tillväxt, också i förbindelse med 

uppnåendet av målen i Europa 2020-

strategin och det övergripande målet att 

öka EU:s konkurrenskraft globalt. 

Parlamentet påpekar att detta måste ske 

utan att man undergräver den europeiska 

sociala marknadsekonomiska modellen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Ändringsförslag  16 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet noterar 

kommissionens nya strategi för att 

rationalisera den europeiska 

planeringsterminen, dvs. genom att i högre 

grad fokusera på ett begränsat antal av de 

viktigaste prioriteringarna och 

utmaningarna och offentliggöra sina 

landsspecifika analyser och 

euroområdesanalyser tre månader tidigare 

än under föregående år. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna, med hänsyn 

till den europeiska planeringsterminens nya 

tidsramar, att involvera de nationella 

parlamenten och lokala och regionala 

myndigheter samt andra intressenter på ett 

mer strukturerat sätt. Parlamentet 

rekommenderar att större strukturreformer 

och förändringar som förordas i de 

landsspecifika rekommendationerna åtföljs 

av en social konsekvensanalys av deras 

kort- och långsiktiga effekter. 

4. Europaparlamentet noterar 

kommissionens nya strategi för att 

rationalisera den europeiska 

planeringsterminen, dvs. genom att i högre 

grad fokusera på ett begränsat antal av de 

viktigaste prioriteringarna och 

utmaningarna och offentliggöra sina 

landsspecifika analyser och 

euroområdesanalyser tre månader tidigare 

än under föregående år. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna, med hänsyn 

till den europeiska planeringsterminens nya 

tidsramar, att involvera de nationella 

parlamenten och lokala och regionala 

myndigheter samt andra intressenter på ett 

mer strukturerat sätt. Parlamentet 

rekommenderar att större strukturreformer 

och förändringar som förordas i de 

landsspecifika rekommendationerna åtföljs 

av en kostnads- och intäktsanalys av deras 

kort- och långsiktiga effekter. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Ändringsförslag  17 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet välkomnar 

ikraftträdandet av förordningen om 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), som syftar till att 

främja privata och offentliga investeringar, 

via bland annat nationella 

investeringsbanker i EU, som ett steg i rätt 

riktning, och uppmanar alla berörda parter 

och institutioner att säkerställa ett snabbt 

och effektivt genomförande av 

förordningen, för att göra det lättare för 

företagen och framförallt för små och 

medelstora företag att få tillgång till 

finansiering. Parlamentet anser att ett av 

huvudsyftena med de projekt som får stöd 

från Efsi bör vara att skapa anständiga 

arbetstillfällen som leder till kvalitetsjobb 

och att uppnå social, ekonomisk och 

territoriell sammanhållning. Parlamentet 

noterar behovet av att när detta är möjligt 

främja sociala investeringar för att främja 

positiva sociala effekter och minska 

ojämlikheterna genom att, bland annat, 

förbättra de offentliga tjänsterna och 

stödja skapandet av arbetstillfällen för 

utsatta grupper. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att nära involvera de 

lokala och regionala myndigheterna i 

främjandet av projektförteckningar och 

investeringsplattformar. Parlamentet anser 

8. Europaparlamentet välkomnar 

ikraftträdandet av förordningen om 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), som syftar till att 

främja privata och offentliga investeringar, 

via bland annat nationella 

investeringsbanker i EU, som ett steg i rätt 

riktning, och uppmanar alla berörda parter 

och institutioner att säkerställa ett snabbt 

och effektivt genomförande av 

förordningen, för att göra det lättare för 

företagen och framförallt för små och 

medelstora företag att få tillgång till 

finansiering. Parlamentet anser att projekt 

som får stöd från Efsi bör ha ett stort värde 

för samhället och ekonomin, locka till sig 

privat kapital genom att åtgärda 

marknadsmisslyckanden och vara riktade 

mot viktiga tillväxtsstärkande områden, i 

synnerhet till stöd för små och medelstora 

företag och medelstora börsnoterade 

företag. Parlamentet anser att det är 

mycket viktigt att denna investeringsplan 

blir framgångsrik, och kommer därför att 

ytterst uppmärksamt följa dess 

genomförande, särskilt eventuella försök 

att flytta investeringsutgifter och offentliga 

skulder från medlemsstaternas 

balansräkningar. Parlamentet framhäver 

den roll som parlamentet har spelat för att 
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att det är mycket viktigt att denna 

investeringsplan blir framgångsrik, och 

kommer därför att ytterst uppmärksamt 

följa dess genomförande, särskilt 

eventuella försök att flytta 

investeringsutgifter och offentliga skulder 

från medlemsstaternas balansräkningar. 

Parlamentet framhäver den roll som 

parlamentet har spelat för att minimera 

omfördelningen från Horisont 2020 och 

Fonden för ett sammanlänkat Europa i 

förbindelse med Efsi. Parlamentet 

påminner om sitt åtagande att minska 

nedskärningarna under det årliga 

budgetförfarandet. 

minimera omfördelningen från Horisont 

2020 och Fonden för ett sammanlänkat 

Europa i förbindelse med Efsi. Parlamentet 

påminner om sitt åtagande att minska 

nedskärningarna under det årliga 

budgetförfarandet. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Ändringsförslag  18 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet noterar att 

tillväxtvänlig budgetkonsolidering som 

leder till sysselsättning, hållbar tillväxt och 

lägre skuldnivåer behövs i vissa 

medlemsstater för att de ska kunna 

uppfylla villkoren i stabilitets- och 

tillväxtpakten. Parlamentet noterar 

kommissionens tolkningsmeddelande om 

flexibilitet inom stabilitets- och 

tillväxtpakten, vilket syftar till att klargöra 

investeringsklausulens 

tillämpningsområde och möjliggöra en 

viss tillfällig flexibilitet i stabilitets- och 

tillväxtpaktens förebyggande del. 

9. Europaparlamentet noterar att 

tillväxtvänlig budgetkonsolidering som 

leder till sysselsättning, hållbar tillväxt och 

lägre skuldnivåer behövs i vissa 

medlemsstater för att de ska kunna 

uppfylla villkoren i stabilitets- och 

tillväxtpakten och, på ett mer 

grundläggande plan, för att inte längre 

lägga bördan på unga och framtida 

generationer.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Ändringsförslag  19 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är bekymrat över de 

bestående makroekonomiska obalanserna i 

vissa medlemsstater, i synnerhet de höga 

offentliga och privata skuldnivåerna och de 

stora underskotten i bytesbalansen, liksom 

de alltför stora riskerna i finanssektorn och 

särskilt i banksystemen, som framför allt är 

knutna till institut som är för stora för att 

tillåtas gå omkull. Parlamentet betonar att 

den negativa förbindelsen mellan stater och 

banker ännu inte har åtgärdats utan 

fortsätter att hota den finansiella 

stabiliteten och stabiliteten i de offentliga 

finanserna. Parlamentet konstaterar att 

överskott i bytesbalansen medför andra 

risker än underskott, och betonar de 

växande ekonomiska skillnaderna inom 

unionen och euroområdet som hotar 

samstämmigheten i EU:s politik inom 

olika sektorer. 

10. Europaparlamentet är bekymrat över de 

bestående makroekonomiska obalanserna i 

vissa medlemsstater, i synnerhet de höga 

offentliga och privata skuldnivåerna och de 

stora underskotten i bytesbalansen, liksom 

de alltför stora riskerna i finanssektorn och 

särskilt i banksystemen, som framför allt är 

knutna till institut som är för stora för att 

tillåtas gå omkull. Parlamentet betonar att 

den negativa förbindelsen mellan stater och 

banker ännu inte har åtgärdats utan 

fortsätter att hota den finansiella 

stabiliteten och stabiliteten i de offentliga 

finanserna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att fasa ut 

nollriskviktning för statsobligationer. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Ändringsförslag  20 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker 

behovet av att förbättra företagsklimatet i 

EU och höja produktiviteten genom en 

balanserad blandning av offentlig och 

privat utbildnings- och innovationspolitik. 

Parlamentet betonar att EU:s inre marknad 

fortfarande är fragmenterad och att 

unionens ekonomi lider av en brist på 

innovation, samtidigt som innovation är 

nyckeln till tillväxt och produktivitet, och 

att det därför är av största vikt att främja 

innovation för att förbättra EU:s 

internationella konkurrenskraft. 

Parlamentet noterar i detta sammanhang 

förslaget i de fem ordförandenas rapport. 

Parlamentet erinrar om vikten av sunda 

bestämmelser för företagen för att Efsi ska 

kunna nå framgång. Parlamentet kräver 

därför att man för att utveckla en 

kapitalmarknad avlägsnar administrativa 

hinder (om detta inte undergräver det 

viktiga skyddet av arbetstagare och 

konsumenter), minskar byråkratin, 

förbättrar kvaliteten och effektiviteten 

inom medlemsstaternas rättsväsenden, 

vidtar åtgärder mot skatteflykt, 

skatteundandragande och skatteparadis och 

reformerar medlemsstaternas skatte- och 

rättssystem. Parlamentet betonar vikten av 

att undvika en standardpolitik för alla. 

13. Europaparlamentet understryker 

behovet av att förbättra företagsklimatet i 

EU och höja produktiviteten genom en 

balanserad blandning av offentlig och 

privat utbildnings- och innovationspolitik. 

Parlamentet betonar att EU:s inre marknad 

fortfarande är fragmenterad och att 

unionens ekonomi lider av en brist på 

innovation, samtidigt som innovation är 

nyckeln till tillväxt och produktivitet, och 

att det därför är av största vikt att främja 

innovation för att förbättra EU:s 

internationella konkurrenskraft. 

Parlamentet noterar i detta sammanhang 

förslaget i de fem ordförandenas rapport 

om färdigställandet av EMU att skapa ett 

system av konkurrenskraftsmyndigheter i 

euroområdet. Parlamentet erinrar om 

vikten av sunda bestämmelser för företagen 

för att Efsi ska kunna nå framgång. 

Parlamentet kräver därför att man för att 

utveckla en kapitalmarknad avlägsnar 

administrativa hinder (om detta inte 

undergräver det viktiga skyddet av 

konsumenter), minskar byråkratin, 

förbättrar kvaliteten och effektiviteten 

inom medlemsstaternas rättsväsenden, 

vidtar åtgärder mot skatteflykt, 

skatteundandragande och skatteparadis och 

reformerar medlemsstaternas skatte- och 
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Parlamentet framhåller att en kvalitativ 

förbättring av den administrativa 

kapaciteten på alla myndighetsnivåer är en 

viktig prioritering i många medlemsstater. 

Parlamentet påminner om att det är 

nödvändigt att åtgärda odeklarerat arbete, 

eftersom det skadar unionens ekonomi och 

leder till illojal konkurrens och 

snedvridningar av marknaden, vilket 

resulterar i ett allt sämre socialt skydd och 

anställningsskydd för arbetstagarna. 

Parlamentet kräver därför att det 

europeiska forumet mot odeklarerat arbete 

snabbt inleder sitt arbete. 

rättssystem. Parlamentet betonar vikten av 

att undvika en standardpolitik för alla. 

Parlamentet framhåller att en kvalitativ 

förbättring av den administrativa 

kapaciteten på alla myndighetsnivåer är en 

viktig prioritering i många medlemsstater. 

Parlamentet påminner om att det är 

nödvändigt att åtgärda odeklarerat arbete, 

eftersom det skadar unionens ekonomi och 

leder till illojal konkurrens och 

snedvridningar av marknaden, vilket 

resulterar i ett allt sämre socialt skydd och 

anställningsskydd för arbetstagarna. 

Parlamentet kräver därför att det 

europeiska forumet mot odeklarerat arbete 

snabbt inleder sitt arbete. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Ändringsförslag  21 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av flexibla arbetsmarknader för 

att bekämpa arbetslösheten och samtidigt 

bevara en arbetskraft av hög kvalitet, utan 

att det undergräver arbetstagarnas 

grundläggande rätt till säkra och skäligt 

betalade anställningar i EU. Parlamentet 

noterar i synnerhet de negativa 

konsekvenserna för skapandet av 

sysselsättning av t.ex. en lönenivå som inte 

är i linje med utvecklingen av 

produktiviteten och missbruk i form av 

kringgående av 

arbetsmarknadsbestämmelserna genom att 

man erbjuder civilrättsliga avtal i stället för 

anställningsavtal. Parlamentet kräver en 

skatteväxling från arbete till andra former 

av beskattning och en verklig plan för att 

bekämpa arbetslösheten, utan att det leder 

till en sänkning av kvalitetsstandarderna. 

Parlamentet kräver i detta sammanhang 

mer rättvisa arbetsmarknader, som 

garanterar fri rörlighet för arbetstagare i 

Europa och en fullgod fördelningspolitik, 

med beaktande av särdragen i de enskilda 

medlemsstaterna, i syfte att främja 

ekonomisk tillväxt, stärka 

konkurrenskraften och produktiviteten 

samt underlätta en ökad och uppåtgående 

ekonomisk och social konvergens. 

17. Europaparlamentet understryker 

betydelsen av flexibla arbetsmarknader för 

att bekämpa arbetslösheten och samtidigt 

bevara en arbetskraft av hög kvalitet, utan 

att det undergräver arbetstagarnas 

grundläggande rätt till säkra och skäligt 

betalade anställningar i EU. Parlamentet 

noterar i synnerhet de negativa 

konsekvenserna för skapandet av 

sysselsättning av t.ex. en lönenivå som inte 

är i linje med utvecklingen av 

produktiviteten och missbruk i form av 

kringgående av 

arbetsmarknadsbestämmelserna genom att 

man erbjuder civilrättsliga avtal i stället för 

anställningsavtal. Parlamentet kräver en 

skatteväxling från arbete till andra former 

av beskattning och en verklig plan för att 

bekämpa arbetslösheten, utan att det leder 

till en sänkning av kvalitetsstandarderna. 

Parlamentet kräver i detta sammanhang 

mer rättvisa arbetsmarknader, som 

garanterar fri rörlighet för arbetstagare i 

Europa och rätten att överföra rättigheter 

såsom pensionsrättigheter, med beaktande 

av särdragen i de enskilda 

medlemsstaterna, i syfte att främja 

ekonomisk tillväxt, stärka 

konkurrenskraften och produktiviteten 

samt underlätta en ökad och uppåtgående 
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ekonomisk och social konvergens. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Ändringsförslag  22 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet beklagar det 

bristande egenansvaret för de 

landsspecifika rekommendationerna på 

nationell nivå, vilket gör det svårt att 

samordna den demokratiskt legitima 

nationella ekonomiska politiken med 

rekommendationerna från EU, liksom 

avsaknaden av en demokratisk mekanism 

för ansvarsskyldighet. Parlamentet kräver i 

detta sammanhang att de nationella 

parlamenten och de lokala och regionala 

myndigheterna samt relevanta nationella 

och europeiska intressenter, såsom 

företrädare för det civila samhället, ges en 

större roll i förberedelsen och utarbetandet 

av de nationella reformprogrammen. 

Parlamentet gläder sig över det befintliga 

samarbetet och efterlyser ett mer ambitiöst 

samarbete mellan de nationella 

parlamenten och Europaparlamentet i 

diskussionerna om de landsspecifika 

rekommendationerna, utbytet av bästa 

praxis och insatserna för att förbättra 

processen med den europeiska 

planeringsterminen. Parlamentet 

understryker att genomförandet av de 

landsspecifika rekommendationerna i 

politiskt, rättsligt och ekonomiskt 

hänseende kan förbättras genom ett 

transparent samarbete mellan 

18. Europaparlamentet beklagar det 

bristande egenansvaret för de 

landsspecifika rekommendationerna på 

nationell nivå, vilket gör det svårt att 

samordna den demokratiskt legitima 

nationella ekonomiska politiken med 

rekommendationerna från EU, liksom 

avsaknaden av en demokratisk mekanism 

för ansvarsskyldighet. Parlamentet kräver i 

detta sammanhang att de nationella 

parlamenten och de lokala och regionala 

myndigheterna samt relevanta nationella 

och europeiska intressenter, såsom 

företrädare för det civila samhället, ges en 

större roll i förberedelsen och utarbetandet 

av de nationella reformprogrammen. 

Parlamentet anser att nationella 

parlament bör hålla en formell 

omröstning om det nationella 

reformprogrammet innan det överlämnas 

till kommissionen. Parlamentet gläder sig 

över det befintliga samarbetet och 

efterlyser ett mer ambitiöst samarbete 

mellan de nationella parlamenten och 

Europaparlamentet i diskussionerna om de 

landsspecifika rekommendationerna, 

utbytet av bästa praxis och insatserna för 

att förbättra processen med den europeiska 

planeringsterminen. Parlamentet 

understryker att genomförandet av de 
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kommissionen och den berörda 

medlemsstaten, vilket bör börja under 

förberedelsefasen inför den årliga 

tillväxtöversikten och fortsätta fram till det 

att rekommendationerna för specifika 

länder godkänns officiellt. Parlamentet 

betonar att ökat egenansvar, ökad 

transparens och demokratisk 

ansvarsskyldighet är avgörande faktorer för 

acceptansen och ett lyckat genomförande 

av de landsspecifika rekommendationerna 

och, på längre sikt, för att Europa 2020-

strategin ska bli en framgång. 

landsspecifika rekommendationerna i 

politiskt, rättsligt och ekonomiskt 

hänseende kan förbättras genom ett 

transparent samarbete mellan 

kommissionen och den berörda 

medlemsstaten, vilket bör börja under 

förberedelsefasen inför den årliga 

tillväxtöversikten och fortsätta fram till det 

att rekommendationerna för specifika 

länder godkänns officiellt. Parlamentet 

betonar att ökat egenansvar, ökad 

transparens och demokratisk 

ansvarsskyldighet är avgörande faktorer för 

acceptansen och ett lyckat genomförande 

av de landsspecifika rekommendationerna 

och, på längre sikt, för att Europa 2020-

strategin ska bli en framgång. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Ändringsförslag  23 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet understryker de 

destruktiva effekterna av en övervärderad 

valuta på export, produktion, 

sysselsättning, löner, inkomster, statliga 

intäkter och sociala trygghetssystem. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

undersöka innovativa sätt att minska 

behovet av en smärtsam intern devalvering. 

21. Europaparlamentet understryker de 

negativa effekterna av hög arbetslöshet, 

ohållbara skuldnivåer och avsaknad av 

konkurrenskraft på export, produktion, 

sysselsättning, löner, inkomster, statliga 

intäkter och sociala trygghetssystem. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

undersöka innovativa sätt att minska 

konsekvenserna av en smärtsam intern 

devalvering, till exempel Efsi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Ändringsförslag  24 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet anser, mot 

bakgrund av kommissionens olika 

rekommendationer avseende reformen av 

pensionssystemen, att en koppling mellan 

pensionsålder och den förväntade 

livslängden inte är det enda sättet att 

hantera problemen med en åldrande 

befolkning och andra demografiska 

utmaningar som Europa står inför, och 

att reformer av pensionssystemen bland 

annat också bör avspegla tendenser på 

arbetsmarknaden, födelsetal, den 

demografiska och hälsomässiga 

situationen, välståndet, arbetsförhållanden 

och försörjningskvoten, och samtidigt 

sträva efter att säkerställa skäliga 

inkomster för pensionärer som 

åtminstone ligger över fattigdomsgränsen. 

Parlamentet påminner om att det bästa 

sättet att hantera utmaningen med en 

åldrande befolkning är att öka den totala 

sysselsättningsgraden. Parlamentet 

noterar med hänsyn till den åldrande 

befolkningen kommissionens 

rekommendation att hälso- och 

sjukvårdssystemen bör reformeras, så att 

de kan uppfylla sina mål att 

tillhandahålla allmän tillgång till vård av 

hög kvalitet – även ekonomiskt 

överkomlig tillgång till läkemedel, särskilt 

27. Europaparlamentet anser att reformer 

av pensionssystemen som skapar en 

koppling mellan pensionsålder och den 

förväntade livslängden också bland annat 

bör avspegla tendenser på 

arbetsmarknaden, födelsetal, den 

demografiska och hälsomässiga 

situationen, välståndet, arbetsförhållanden 

och försörjningskvoten. Parlamentet 

påminner om att ett bra sätt att hantera 

utmaningen med en åldrande befolkning är 

att öka den totala sysselsättningsgraden.  
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livräddande läkemedel – och säkra 

respekt för vårdpersonalens rättigheter. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Ändringsförslag  25 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet betonar vikten 

och mervärdet av tidigare års rapporter 

om integrationen av den inre marknaden, 

med hänsyn till deras bidrag till de 

övergripande prioriteringarna i 

kommissionens årliga tillväxtöversikt och 

till fastställandet av de landsspecifika 

rekommendationerna som ett led i den 

europeiska planeringsterminen. 

Parlamentet anser därför att det är ytterst 

beklagligt att det inte har utarbetats 

någon rapport om integrationen av den 

inre marknaden för 2015, och att 

parlamentets uppmaning inte har 

beaktats. 

Or. en 

 

 


