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7.3.2018 A8-0047/13 

Ändringsförslag  13 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

för EFDD-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 G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Den förbättrade ekonomiska 

situationen ger en möjlighet att genomföra 

ambitiösa och socialt balanserade 

strukturreformer, i synnerhet åtgärder för 

att främja investeringar, med hänsyn till att 

investeringarna som andel av BNP 

fortfarande är lägre i dag än under perioden 

omedelbart före den finansiella krisen, och 

att förbättra situationen när det gäller de 

offentliga finanserna, med hänsyn till den 

börda som den demografiska utvecklingen 

lägger på hållbarheten i skuldsättningen.  

G.  Den förbättrade ekonomiska 

situationen ger en möjlighet att genomföra 

ambitiösa och socialt balanserade 

strukturreformer, i synnerhet åtgärder för 

att främja investeringar, med hänsyn till att 

investeringarna som andel av BNP 

fortfarande är lägre i dag än under perioden 

omedelbart före den finansiella krisen, och 

att detta delvis beror på avsaknaden av 

offentliga investeringar till följd av de 

åtstramningsåtgärder som främjats av 

kommissionen. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/14 

Ändringsförslag  14 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

för EFDD-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 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet betonar att 

behovet att investera mer är helt i strid 

med de åtstramningsåtgärder som 

kommissionen lagt fram, och att dessa 

åtgärder var raka motsatsen till vad som 

borde ha gjorts i de länder som drabbades 

särskilt hårt av den ekonomiska krisen.  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/15 

Ändringsförslag  15 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

för EFDD-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 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar de 

förbättrade offentliga finanserna, som är 

avgörande för att nå en mer solid, hållbar 

och effektiv tillväxt, särskilt den gradvis 

minskande skuldsättningen i förhållande 

till BNP för EU och euroområdet, liksom 

minskningen av budgetunderskotten på 

viktiga områden, och betonar samtidigt att 

bruttoskuldsättningen i förhållande till 

BNP i euroområdet fortfarande ligger 

runt 90 % och att flera medlemsstater 

ligger en bra bit över denna nivå. 

Parlamentet betonar att dessa 

medlemsstater brådskande bör minska de 

höga skuldkvoterna i förhållande till 

BNP, eftersom detta är betydligt lättare att 

göra i perioder av ekonomisk 

återhämtning. Parlamentet påminner om 
att en åldrande befolkning och andra 

demografiska utvecklingstendenser utgör 

en enorm börda för de offentliga 

finansernas hållbarhet. Parlamentet 

uppmanar därför medlemsstaterna att ta 

ansvar för kommande generationer.  

10. Europaparlamentet oroar sig över 

att de förbättrade offentliga finanserna är 

till nackdel för offentliga investeringar. 

Parlamentet betonar att medlemsstaterna 

inte kan både minska underskotten och 

investera mer i ekonomin. Parlamentet 

uppmuntrar de stater som har stora 

överskott i bytesbalansen, delvis på grund 

av att euron undervärderas i deras 

ekonomier, att vidta ytterligare 

finanspolitiska åtgärder för att korrigera 
de obalanser som euron skapar.   

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/16 

Ändringsförslag  16 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

för EFDD-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 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet understryker att 

digitaliseringen, globaliseringen och de 

tekniska förändringarna radikalt förändrar 

våra arbetsmarknader, till exempel i form 

av djupgående förändringar av 

anställningsformer och 

anställningsförhållanden, vilket kräver en 

anpassad övergång. Parlamentet betonar 

därför vikten av dynamiska 

arbetsmarknader med tillgängliga och 

högkvalitativa sociala trygghetssystem som 

lever upp till dessa nya 

arbetsmarknadsförhållanden. 

14.  Europaparlamentet understryker att 

digitaliseringen, globaliseringen och de 

tekniska förändringarna radikalt förändrar 

våra arbetsmarknader, till exempel i form 

av djupgående förändringar av 

anställningsformer och 

anställningsförhållanden, vilket kräver en 

anpassad övergång. Parlamentet betonar 

därför vikten av tillgängliga och 

högkvalitativa sociala trygghetssystem som 

lever upp till dessa nya 

arbetsmarknadsförhållanden och, i 

synnerhet, som kan tillhandahålla högre 

säkerhet för medborgarna. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/17 

Ändringsförslag  17 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

för EFDD-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 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet betonar att 

under den senaste perioden släpade de 

reala löneökningarna efter 

produktivitetstillväxten, trots att 

förbättringar konstaterats på 

arbetsmarknaden. Parlamentet betonar 

därför att det kan finnas utrymme för 

löneökningar i vissa sektorer och områden 

i linje med produktivitetsmålen för att 

säkerställa god levnadsstandard, med 

beaktande av konkurrenskraften och 

behovet av att åtgärda ojämlikheter.  

18. Europaparlamentet betonar att 

under den senaste perioden släpade de 

reala löneökningarna efter 

produktivitetstillväxten. Parlamentet 

betonar därför att det kan finnas utrymme 

för löneökningar i vissa sektorer och 

områden i linje med produktivitetsmålen 

för att säkerställa god levnadsstandard, 

med beaktande av konkurrenskraften och 

behovet av att åtgärda ojämlikheter. 

Parlamentet betonar i samband med detta 

vikten av rättvis beskattning av arbete och 

kapital, och av de rikaste och fattigaste 

medborgarna. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/18 

Ändringsförslag  18 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

för EFDD-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 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta lämpliga 

åtgärder för att stödja och integrera 

ungdomar som inte går i skolan, inte 

arbetar eller följer ett 

yrkesutbildningsprogram och flyktingar, 

genom att tidigt förutse behoven för att 

underlätta deras smidiga inträde på 

arbetsmarknaden och därmed undvika att 

de dras in i den svarta ekonomin och 

säkerställa att tillräckliga resurser anslås 

till offentliga tjänster. Parlamentet betonar 

att arbetsmarknadens parter bör spela en 

nyckelroll för att underlätta integrationen 

av ungdomar som inte går i skolan, inte 

arbetar eller följer ett 

yrkesutbildningsprogram och flyktingar, 

och förhindra att de diskrimineras på 

arbetsmarknaden.  

22. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta lämpliga 

åtgärder för att stödja och integrera 

ungdomar som inte går i skolan, inte 

arbetar eller följer ett 

yrkesutbildningsprogram, genom att tidigt 

förutse behoven för att underlätta deras 

smidiga inträde på arbetsmarknaden och 

därmed undvika att de dras in i den svarta 

ekonomin och säkerställa att tillräckliga 

resurser anslås till offentliga tjänster. 

Parlamentet betonar att arbetsmarknadens 

parter bör spela en nyckelroll för att 

underlätta integrationen av ungdomar som 

inte går i skolan, inte arbetar eller följer ett 

yrkesutbildningsprogram, och förhindra att 

de diskrimineras på arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

 


