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7.3.2018 A8-0047/4 

Ändringsförslag  4 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ea. EU:s flaggskeppsinitiativ för ett 

resurseffektivt Europa kräver att 10 % av 

de totala intäkterna från skatter och 

sociala avgifter ska komma från 

miljöskatter 2020 – en betydande ökning 

från EU:s genomsnitt på 6,3 % år 2015. 

Miljöskatter är mindre negativa för 

tillväxten än skatt på arbete. Enligt IMF 

uppgick subventionerna av fossila 

bränslen i EU år 2013 till 603 EUR per 

person. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Ändringsförslag  5 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar den 

övergripande neutrala finanspolitiska 

inriktning som föreslogs i 

rekommendationerna för euroområdet, och 

konstaterar att den finanspolitiska 

inriktningen förväntas bli lätt expansiv i ett 

antal medlemsstater under 2018. 

Parlamentet påminner om att ett enhetligt 

genomförande och efterlevnad av EU:s 

finanspolitiska bestämmelser, däribland 

full respekt för de befintliga 

flexibilitetsklausulerna, är nyckeln till en 

väl fungerande EMU. 

8. Europaparlamentet noterar den 

övergripande neutrala finanspolitiska 

inriktning som föreslogs i 

rekommendationerna för euroområdet, och 

konstaterar att den finanspolitiska 

inriktningen förväntas bli lätt expansiv i ett 

antal medlemsstater under 2018. 

Parlamentet vill se en bredare reform av 

EU:s ram för ekonomisk styrning i syfte 

att införa konceptet med en finanspolitisk 

inriktning i euroområdet i de 

finanspolitiska bestämmelserna, övergå 

från den nuvarande tonvikten på den 

externa konkurrenskraften och en 

konjunkturförstärkande budgetpolitik i 

riktning mot långsiktig hållbarhet i de 

offentliga finanserna och skydda 

investeringar och utgifterna för social 

trygghet i tider av ekonomisk nedgång 

och recession. Parlamentet påminner om 

att ett enhetligt genomförande och 

efterlevnad av EU:s reformerade 

finanspolitiska bestämmelser är nyckeln till 

en väl fungerande EMU. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/6 

Ändringsförslag  6 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet understryker att 

de finanspolitiska inriktningarna på 

nationell nivå och för euroområdet måste 

väga de offentliga finansernas och 

investeringarnas långsiktiga hållbarhet, i 

full överensstämmelse med stabilitets- och 

tillväxtpakten, mot kortfristig 

makroekonomisk stabilisering. 

9. Europaparlamentet understryker att 

de finanspolitiska inriktningarna på 

nationell nivå och för euroområdet måste 

väga de offentliga finansernas och 

investeringarnas långsiktiga hållbarhet, i 

full överensstämmelse med en reformerad 

stabilitets- och tillväxtpakt, mot kortfristig 

makroekonomisk stabilisering. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/7 

Ändringsförslag  7 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet kräver en 

översyn av beskattningssystemen i syfte att 

uppnå en rättvis balans mellan 

beskattning av kapital, arbete och 

konsumtion. 

16. Europaparlamentet kräver en 

översyn av beskattningssystemen i syfte att 

säkerställa skattesystemens progressivitet 

och främja en övergång från beskattning 

av arbete till beskattning av förorening 

och andra former av skatter som har 

mindre negativ inverkan på tillväxten. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/8 

Ändringsförslag  8 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet gläder sig över 

att man i den årliga tillväxtöversikten 2018 

konstaterar att det krävs ett effektivt och 

rättvist skattesystem som ger de riktiga 

incitamenten för ekonomisk verksamhet. 

Parlamentet stöder kommissionens initiativ 

för att säkra större transparens och ett 

reformerat mervärdesskattesystem, och 

noterar det arbete som har gjorts i fråga om 

en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas. Parlamentet välkomnar 

ansträngningarna på internationell nivå för 

att bekämpa skatteundandragande och 

skatteflykt. Parlamentet konstaterar att 

ökad effektivitet i de nationella 

skattesystemen kan öka statsinkomsterna 

betydligt. 

21. Europaparlamentet gläder sig över 

att man i den årliga tillväxtöversikten 2018 

konstaterar att det krävs ett effektivt och 

rättvist skattesystem som ger de riktiga 

incitamenten för ekonomisk verksamhet. 

Parlamentet stöder kommissionens initiativ 

för att säkra större offentlig transparens 

och ett reformerat mervärdesskattesystem, 

och noterar det arbete som har gjorts i 

fråga om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas. Parlamentet välkomnar 

ansträngningarna på europeisk och 

internationell nivå för att bekämpa 

skatteundandragande och skatteflykt, men 

uppmanar medlemsstaterna att påskynda 

antagandet av viktiga skattereformer och 

lagstiftningen mot penningtvätt i 

Europeiska unionen. Parlamentet 

konstaterar att ökad effektivitet i de 

nationella skattesystemen kan öka 

statsinkomsterna betydligt. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/9 

Ändringsförslag  9 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens erkännande att 

korruption fortfarande är ett hinder för 

investeringar i vissa medlemsstater och att 

respekten för rättsstatsprincipen och 

rättsväsendets oberoende och de 

rättsvårdande myndigheterna är 

nödvändigt för att säkerställa en korrekt 

ekonomisk utveckling. Parlamentet 

beklagar dock att kommissionens årliga 

rapport om insatserna mot korruption inte 

längre utarbetas, och uppmanar 

kommissionen att återuppta denna årliga 

analys av korruptionen inom 

medlemsstaterna och att tillhandahålla 

mekanismer för att bekämpa den. 

Or. en 

 

 


