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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige 

vækstundersøgelse 2018 

(2017/2226(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 

artikel 121, stk. 2, artikel 136 og artikel 148, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 

16. november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af 

overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske 

politikker1, 

– der henviser til Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til 

medlemsstaternes budgetmæssige rammer2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1174/2011 af 

16. november 2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt 

store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet3, 

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november 2011 om ændring 

af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af 

proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud4, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 

16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer5, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 

16. november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i 

euroområdet6, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 

2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner 

og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i 

euroområdet7, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 

2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af 

medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med 

                                                 
1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12. 
2 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41. 
3 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 8. 
4 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 33. 
5 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25. 
6 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1. 
7 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11. 
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hensyn til deres finansielle stabilitet1, 

– der henviser til vurderingen fra det europæiske finanspolitiske råd af 20. juni 2017 om 

den finanspolitiske kurs for euroområdet, 

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af hhv. 25.-26. marts 2010 og 

17. juni 2010 og til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 

2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),  

– der henviser til Rådets henstilling (EU) 2015/1184 af 14. juli 2015 om overordnede 

retningslinjer for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politikker2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 

2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum 

for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om 

ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 – Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer3, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. januar 2015 om optimal udnyttelse af 

fleksibiliteten inden for stabilitets- og vækstpagtens nuværende rammer 

(COM(2015)0012), 

– der henviser til sin beslutning af 24. juni 2015 om gennemgang af rammerne for 

økonomisk styring: status og udfordringer4, 

– der henviser til rapporten om gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære 

Union ("de fem formænds rapport"), 

– der henviser til traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og 

Monetære Union, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. oktober 2015 om skridt hen imod en 

fuldkommen Økonomisk og Monetær Union (COM(2015)0600), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2017 om yderligere skridt 

hen imod fuldførelsen af Europas Økonomiske og Monetære Union (COM(2017)0821), 

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske efterårsprognose 2017, 

– der henviser til de studier og dybdegående analyser af koordinationen af den 

økonomiske politik i euroområdet under det europæiske semester, som er udarbejdet for 

Økonomi- og Valutaudvalget (november 2015), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2015 om den årlige 

vækstundersøgelse 2016 (COM(2015)0690), rapporten om varselsmekanismen 2016 

(COM(2015)0691) og udkastet til den fælles rapport om beskæftigelsen 

                                                 
1 EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1. 
2 EUT L 192 af 18.7.2015, s. 27. 
3 EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1. 
4 EUT C 407 af 4.11.2016, s. 105. 
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(COM(2015)0700), 

– der henviser til den interinstitutionelle proklamation om den europæiske søjle for 

sociale rettigheder, der blev undertegnet og fremsat i Göteborg den 17. november 2017, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/825 om oprettelse 

af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af 

forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013, 

– der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om fuldførelse af Europas 

Økonomiske og Monetære Union1, 

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om en henstilling på baggrund af 

undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og 

skatteunddragelse2, 

– der henviser til henstillingen af 21. november 2017 med henblik på Rådets henstilling 

om den økonomiske politik i euroområdet, 

– der henviser til drøftelsen med repræsentanter for de nationale parlamenter om 

prioriteterne for det europæiske semester 2018, 

– der henviser til drøftelsen med Kommissionen i Europa-Parlamentet om pakken 

vedrørende det europæiske semester – den årlige vækstundersøgelse for 2018, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 

Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, 

Regionaludviklingsudvalget og samt udtalelse i form af ændringsforslag fra Udvalget 

om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0047/2018), 

A. der henviser til, at mens forbedringen af den europæiske økonomi ifølge 

Kommissionens prognoser forventes at fortsætte, vil den hastighed, hvormed 

jobskabelse og væksten i husholdningernes købekraft sker, miste en smule momentum i 

løbet af de næste to år, idet væksten når 2,4 % i 2017 i EU, hvorefter den stilner 

marginalt af til 2,2 % i 2018 og til 2,0 % i 2019; der henviser til, at der imidlertid stadig 

vil være brug for yderligere politiske tiltag for at tackle de uløste følger af den globale 

økonomiske krise; 

B. der henviser til, at den nuværende situation i EU's økonomi kalder på ambitiøse og 

socialt afbalancerede strukturreformer og investeringer i medlemsstaterne med henblik 

på at skabe holdbar vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne og opnå opadgående 

konvergens; 

C. der henviser til, at væksten i privatforbruget forventes at falde let dette år, inden kurven 

flader ud i 2019, som et resultat af højere inflation sammenlignet med 2017, selvom den 

stadig vil ligge under ECB-målet på 2 %; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0469. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2017)0491PROV. 
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D. der henviser til, at Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) foruden de europæiske struktur- og investeringsfonde 

har ydet væsentlig støtte til investeringer i EU; der henviser til, at de private 

investeringer dog stadig ligger under 2008-niveauet med negative virkninger for 

vækstpotentialet, jobskabelsen og produktiviteten; 

E. der henviser til, at beskæftigelsen forventes fortsat at stige med et rekordhøjt antal 

beskæftigede på 235,4 mio. i andet kvartal af 2017; der henviser til, at nogle 

arbejdsmarkedsindikatorer viser vedvarende problemer, såsom øget segmentering af 

arbejdsmarkedet, hvilket forstærker ulighederne, navnlig hvad angår unge og personer 

med lavt uddannelsesniveau; der henviser til, at arbejdsløsheden ligger på 7,5 % i EU 

og 8,9 % i euroområdet, hvilket er det laveste niveau i henholdsvis ni og otte år, men 

stadig er for højt, især blandt unge; der henviser til, at der fortsat er meget store 

forskelle mellem mange medlemsstater, og at beskæftigelsesfrekvensen stadig er langt 

fra at komme sig efter krisen og ikke mindst er langt fra at opfylde de nationale Europa 

2020-mål; der henviser til, at den skjulte arbejdsløshed (blandt arbejdsløse personer, der 

er villige til at arbejde, men ikke aktivt søger arbejde) lå på 20 % i 2016; 

F. der henviser til, at adskillige medlemsstater på grund af skatteundgåelse, 

skatteunddragelse og skattesvig til fordel for visse store selskaber og enkeltpersoner har 

mistet milliarder af euro i indtægter for forvaltning af de offentlige finanser, hvilket er 

til skade for SMV'er og andre skatteydere; 

G. der henviser til, at den forbedrede økonomiske situation giver muligheder for at 

gennemføre ambitiøse og socialt afbalancerede strukturreformer, navnlig 

foranstaltninger til fremme af investeringer, eftersom investeringerne som en procentdel 

af BNP i dag stadig er lavere end i perioden umiddelbart forud for den finansielle krise, 

og til at forbedre situationen med hensyn til de offentlige finanser, idet der tages hensyn 

til den byrde, som den demografiske udvikling lægger på deres gældsbæredygtighed; 

1. noterer sig offentliggørelsen af pakken om den årlige vækstundersøgelse 2018 og det 

foreslåede politikmiks af investeringer, ambitiøse og socialt afbalancerede 

strukturreformer og ansvarlige finanspolitikker, der blev præsenteret som en måde at 

fremme højere vækstniveauer og styrke europæisk genopretning, opadgående 

konvergens og konkurrenceevne; er enig i, at hurtigere fremskridt med hensyn til 

gennemførelsen af strukturreformer er nødvendige for at sikre vækst og beskæftigelse 

og til fortsat at bekæmpe de uligheder, der bremser den økonomiske vækst; 

Kapitel 1 — Investeringer og vækst 

2. fremhæver det vedvarende strukturelle problem med utilstrækkelig vækst i det 

potentielle output, produktivitet og konkurrenceevne, der er forbundet med et for lavt 

niveau af offentlige og private investeringer og fraværet af ambitiøse og socialt 

afbalancerede strukturreformer i visse medlemsstater; 

3. minder om, at nogle medlemsstater stadig har store overskud på de løbende poster, som 

kan anvendes til at støtte offentlige og private investeringer og sætte skub i den 

økonomiske vækst;  

4. minder om vigtigheden af at kombinere offentlige og private investeringer med 
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strukturelle reformer for at fremme og øge den økonomiske vækst; 

5. understreger, at det er vigtigt at fremme offentlige investeringer i EU for at afhjælpe den 

nuværende tilbagegang i offentlige investeringer; opfordrer indtrængende til en 

fuldstændig gennemførelse af kapitalmarkedsunionen for at fremme private 

investeringer overalt i det indre marked; mener, at den lovgivningsmæssige ramme for 

private investeringer bør forbedres yderligere; 

6. understreger behovet for flere investeringer i forskning, udvikling og innovation samt 

teknologisk modernisering for at øge produktiviteten; minder om, at investeringer på 

områder såsom infrastruktur, børnepasning, sociale boliger, uddannelse, sundhed, 

forskning, digital innovation og den cirkulære økonomi kan øge produktiviteten og/eller 

beskæftigelse; opfordrer Kommissionen til at udarbejde landespecifikke henstillinger på 

områderne energieffektivitet og ressourceforbrug og sikre, at de landespecifikke 

henstillinger er i fuld overensstemmelse med klimaaftalen fra Paris; 

7. opfordrer Kommissionen til at vurdere de nuværende hindringer for betydelige 

vækstfremmende infrastrukturprojekter gennem sådanne investeringers levetid, og med 

Europa-Parlamentet og Rådet at drøfte løsninger til at afhjælpe disse hindringer inden 

for de eksisterende retlige rammer; 

Kapitel 2 — ansvarlige offentlige finanser 

8.  noterer sig den generelt neutrale finanspolitiske kurs, som er foreslået i henstillingerne 

for euroområdet, idet det konstateres, at den finanspolitiske kurs forventes at være 

lettere ekspansiv i en række medlemsstater i 2018; minder om, at en konsekvent 

gennemførelse og overholdelse af EU's finanspolitiske regler, herunder fuld 

overholdelse af de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser, er afgørende for en 

velfungerende ØMU; 

9. understreger, at der med den finanspolitiske kurs på nationalt plan og i euroområdet skal 

findes en balance mellem den langsigtede bæredygtighed af de offentlige finanser og 

investeringer under fuld overholdelse af stabilitets- og vækstpagten og kortsigtet 

makroøkonomisk stabilisering; 

10. hilser forbedringerne i de offentlige finanser velkommen, idet disse vil føre til 

opnåelsen af en mere solid, bæredygtig og effektiv vækst, navnlig den gradvist faldende 

gældskvote i forhold til BNP i EU og euroområdet og de faldende samlede 

budgetunderskud, idet det understreges, at den samlede gældskvote i forhold til BNP i 

euroområdet stadig ligger på omkring 90 %, og at den i flere medlemsstater ligger over 

dette niveau; understreger, at disse medlemsstater bør nedbringe deres høje gældskvoter 

som en hastesag, da dette er meget lettere at i tider med økonomisk opsving; minder dog 

om, at de aldrende samfund og andre demografiske tendenser lægger et voldsomt pres 

på holdbarheden af de offentlige finanser; opfordrer derfor medlemsstaterne til at tage 

ansvar for fremtidige generationer; 

11. understreger behovet for et stærkere fokus på sammensætningen og forvaltningen af de 

nationale budgetter; glæder sig derfor over den stigende anvendelse af udgiftsanalyser 

og tilskynder medlemsstaterne yderligere til med et kritisk øje at vurdere kvaliteten af 

deres budgetter; 
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Kapitel 3 — Strukturelle reformer 

12.  minder om, at nogle medlemsstater er nødt til at fortsætte gennemførelsen af socialt og 

miljømæssigt bæredygtige, vækstfremmende strukturelle reformer, navnlig på baggrund 

af den forbedrede økonomiske situation i hele EU med en vækst i BNP i næsten alle 

medlemsstater, med henblik på at styrke konkurrenceevnen, jobskabelsen, vækst og 

opadgående konvergens; 

13. insisterer på, at udgifterne til forskning og udvikling i euroområdet bringes tættere på 

EU 2020-målene; opfordrer medlemsstaterne til at indføre passende politikker og til at 

yde investeringer med henblik på at sikre eller opretholde lige adgang til uddannelse og 

livslang læring, idet der tages hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder 

fremkomsten af nye erhverv; 

14. understreger, at digitalisering, globalisering og teknologiske forandringer på en radikal 

måde forandrer vores arbejdsmarked, der f.eks. involverer gennemgribende ændringer i 

arbejdsformer og beskæftigelsesstatus, hvilket kræver en overgangsperiode med 

tilpasninger; understreger derfor betydningen af et dynamisk arbejdsmarked med 

tilgængelige sociale sikringssystemer af høj kvalitet, der er i stand til at modsvare disse 

realiteter på det nye arbejdsmarked; 

15. mener, at reformer til fjernelse af investeringsflaskehalse ville muliggøre umiddelbar 

støtte til økonomisk aktivitet og samtidig skabe betingelser for langsigtet vækst; 

16. opfordrer til en revision af beskatningen med henblik på at opnå en rimelig balance 

mellem beskatning af kapital, arbejdskraft og forbrug; 

Kapitel 4 — Konvergens og inklusion 

17. understreger, at det europæiske semester og de landespecifikke henstillinger bør bidrage 

til opnåelsen af målene for Europa 2020-strategien, herunder målene i søjlen for sociale 

rettigheder, og bør skabe vækst og job; glæder sig derfor over den "sociale resultattavle" 

som et redskab til at overvåge gennemførelsen af den sociale søjle; 

18. understreger, at væksten i realløn i den senere tid her været bagud i forhold til væksten i 

produktivitet, selvom der er sket forbedringer på arbejdsmarkedet; understreger på 

denne baggrund, at der kan være plads til lønstigninger i visse sektorer og områder i 

overensstemmelse med produktivitetsmålene med henblik på at sikre en god 

levestandard, idet der tages hensyn til konkurrenceevne og behovet for at bekæmpe 

uligheder; 

19. påpeger, at finanspolitikkerne bør tage hensyn til den monetære politik, som respekterer 

ECB's uafhængighed; 

20. opfordrer Kommissionen til at udvikle en omfattende strategi for at støtte investeringer, 

der fremmer miljømæssig bæredygtighed, og til at sikre en egentlig forbindelse mellem 

FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) og det europæiske semester; 

21. glæder sig over, at man i den årlige vækstundersøgelse 2018 anerkender behovet for 

effektive og retfærdige skattesystemer, der giver de rette incitamenter for økonomisk 

virksomhed; støtter Kommissionens initiativer til at opnå øget gennemsigtighed og et 
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reformeret momssystem og bemærker det arbejde, der er gjort med hensyn til et fælles 

konsolideret selskabsskattegrundlag, glæder sig over den internationale indsats for at 

bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse; bemærker, at den 

forbedrede effektivitet af de nationale skattesystemer kan øge statsindtægterne 

betydeligt; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage passende foranstaltninger med henblik på at 

hjælpe og integrere unge, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse (NEET'er) og 

flygtninge, idet man på et tidligt tidspunkt forudser, hvad der er nødvendigt for at lette 

deres gnidningsfrie overgang til arbejdsmarkedet med henblik på at forhindre, at de 

suges ind i undergrundsøkonomien, og for at sikre, at offentlige tjenester får 

tilstrækkelige ressourcer; understreger, at arbejdsmarkedets parter bør spille en central 

rolle i forbindelse med integration af NEET'er og flygtninge ved at sikre, at de ikke 

udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet; 

23. er bekymret over, at huller og forskelsbehandling fortsat præger arbejdsmarkedet i 

nogle medlemsstater, hvilket bidrager til forskelle mellem mænd og kvinder, hvad angår 

lønninger, pension og deltagelse i beslutningstagningen; 

Kapitel 5 — Det europæiske semester: ejerskab og gennemførelse 

24. glæder sig over den øgede opmærksomhed på euroområdets samlede finanspolitiske 

situation, men peger også på de enkelte medlemsstaters forpligtelser til at overholde 

stabilitets- og vækstpagten med fuld overholdelse af de eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser; understreger, at konceptet med en fælles finanspolitisk kurs 

ikke må indebære, at overskud og underskud i de forskellige medlemsstater udligner 

hinanden; 

25. er bekymret over den lave grad af overholdelse af de landespecifikke henstillinger, 

herunder dem, der har til formål at fremme konvergens, forbedre konkurrenceevnen og 

nedbringe makroøkonomiske ubalancer; mener, at mere nationalt ejerskab gennem 

ærlige offentlige debatter på nationalt plan vil føre til en bedre gennemførelse af de 

landespecifikke henstillinger; mener, at det er vigtigt at sikre, at de nationale 

parlamenter drøfter landerapporterne og de landespecifikke henstillinger; mener, at de 

regionale og lokale myndigheder i højere grad bør inddrages i processen i forbindelse 

med det europæiske semester; opfordrer Kommissionen til at anvende alle eksisterende 

instrumenter til at gennemføre de landespecifikke henstillinger, der tager sigte på at 

tackle disse udfordringer, som udgør en trussel mod holdbarheden af den monetære 

union; 

26. understreger, at ethvert yderligere skridt mod en dybere Økonomisk og Monetær Union 

skal ledsages af stærkere demokratiske kontrolmekanismer; insisterer med det for øje 

på, at både Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle skal styrkes i 

overensstemmelse med princippet om ansvar; opfordrer til, at de sociale parter høres 

under forhandlingsprocessen på både nationalt plan og EU-plan; 
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Sektorbidrag til den årlige vækstundersøgelse 2018 

Budgetter 

27. mener, at EU's budgetter skal skabe et incitament til bæredygtig vækst, konvergens, 

investeringer og reformer gennem løsninger og synergier for så vidt angår de nationale 

budgetter; mener derfor, at den årlige vækstundersøgelse er retningsgivende for 

medlemsstaterne og for udarbejdelsen af nationale budgetter og EU-budgetter, navnlig i 

forbindelse med fastlæggelsen af den flerårige finansielle ramme for tiden efter 2020; 

28. gentager i den forbindelse, at der bør være større synergi mellem de nationale budgetter 

og EU-budgettet; påpeger, at Kommissionen i betragtning af dens involvering i det 

europæiske semester såvel som i forberedelsen og gennemførelsen af EU-budgettet har 

en vigtig rolle at spille i denne forbindelse; 

29. glæder sig over forslaget om større synergi og ikke-fragmentering af EU-budgettet, der 

er fastsat i anbefalingerne i "EU's fremtidige finansiering", den endelige rapport fra 

Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter fra december 2016; 

Miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed 

30. glæder sig over Kommissionens initiativ til at lancere internetportalen om 

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, der giver ajourførte oplysninger om emner, 

som vedrører fremme af sundhed og trivsel, og er en vigtig kilde til klar og pålidelig 

information for borgerne; understreger, at denne portal bør være fuldt tilgængelig for 

alle EU-borgere, herunder dem, der lider af ordblindhed eller har andre lignende 

vanskeligheder; 

31. efterlyser større sammenhæng med andre EU-politikker inden for 

katastrofeforebyggelse og -beredskab, f.eks. EU's strategi for tilpasning til 

klimaændringer, de europæiske struktur- og investeringsfonde, Solidaritetsfonden, 

miljølovgivningen og forsknings- og innovationspolitikkerne; 

32. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Europæiske Centralbank. 
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BEGRUNDELSE 

 

Den Europæiske Union har befundet sig i en dyb økonomisk og monetær krise siden 2008. 

Efter ti år ser man, at der ganske forsigtigt begynder at komme bedre økonomiske resultater 

og fornyet vækst i euroområdet. 

 

Disse makroøkonomiske indikatorer kan imidlertid hverken forhindre, at ulighederne øges i 

medlemsstaterne, med stigende fattigdom blandt erhvervsaktive, eller at der hersker 

manglende konvergens mellem medlemsstaterne i euroområdet. 

 

Det europæiske semester 2018 skal give mulighed for at gennemføre en økonomisk politik, 

som sikrer vækst, investeringer og fuld beskæftigelse. Det bør også bidrage fuldt ud til 

gennemførelsen af de mål, som Den Europæiske Union har sat sig i søjlen for sociale 

rettigheder.  

 

Den nuværende ramme for den europæiske økonomiske styring har vist sine begrænsninger. 

Uden en grundlæggende ændring af finanspolitikken i euroområdet vil håbet om bæredygtig 

vækst med arbejdspladser af høj kvalitet forblive uopfyldt! Dette er grunden til, at ordføreren 

foreslår en reform af stabilitets- og vækstpagten, indførelse af en finanspolitisk kapacitet for 

euroområdet og en ambitiøs plan for offentlige investeringer.  

 

Juncker-planen har uden tvivl været et vigtigt første skridt for den private sektor, men den bør 

ledsages af en investeringsplan for den offentlige sektor. 

 

Offentlige infrastrukturer af god kvalitet er en af de stærke sider ved vores konkurrenceevne.  

 

Men Europa risikerer at miste denne fordel på grund af den nuværende mangel på 

investeringer, der giver sig udtryk i aldrende infrastrukturer, som igen har konsekvenser i 

form af trafikpropper, forsinkelser i togtrafikken og usikkerhed med hensyn til 

investeringsniveauet på energimarkedet. 

 

Den Europæiske Union bør også føre en bæredygtig investeringspolitik, der sikrer den 

nødvendige økologiske omstilling, og som vil gøre det muligt for Den Europæiske Union at 

nå de mål, den har sat sig. Denne prioritet bør integreres fuldt ud i det europæiske semester. 

 

Andre prioriteter støttes også af ordføreren, f.eks.: 

 lønstigninger og forbedring af de sociale beskyttelsessystemer  

 harmonisering af europæisk beskatning og bekæmpelse af skatteunddragelse for at 

opnå retfærdighed på skatteområdet 

 øget finansiering af forskning og udvikling med henblik på at øge produktiviteten på 

europæisk plan. 
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25.1.2018 

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET 

til Økonomi- og Valutaudvalget 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig 

vækstundersøgelse 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Jean Arthuis 

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54 

 

 

 

FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at EU's budgetter skal skabe et incitament til bæredygtig vækst, konvergens, 

investeringer og reformer gennem løsninger og synergier for så vidt angår de nationale 

budgetter; mener derfor, at den årlige vækstundersøgelse er retningsgivende for 

medlemsstaterne og for udarbejdelsen af nationale budgetter og EU-budgetter, navnlig i 

forbindelse med fastlæggelsen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for tiden efter 

2020; 

2. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den næste FFR at sikre en kraftig 

forhøjelse af Den Europæiske Socialfond med det specifikke formål at støtte 

gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder; 

3. opfordrer Kommissionen til for perioden 2018-2019 at forelægge en konkret 

lovgivningsmæssig plan, der skal have til formål at forbedre leve- og arbejdsvilkår i 

forbindelse med proklamationen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, og til 

især at fremme proklamationen af en social protokol, der skal knyttes som bilag til 

traktaterne for at sikre, at de grundlæggende sociale rettigheder har forrang for 

økonomiske friheder; 

4. gentager i den forbindelse, at der bør være større synergi mellem de nationale budgetter 

og EU-budgettet; påpeger, at Kommissionen i betragtning af dens involvering i det 

europæiske semester såvel som i forberedelsen og gennemførelsen af EU-budgettet har 

en vigtig rolle at spille i denne forbindelse; 
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5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå ambitiøse reformer af styringen af 

euroområdet, herunder indførelse og anvendelse af et særligt instrument, der skal støtte 

indførelsen af euroen i medlemsstater uden for euroområdet; glæder sig over forslaget 

om større synergi og ikke-fragmentering af EU-budgettet som beskrevet i den endelige 

rapport og henstillingerne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter 

offentliggjort i december 2016 med titlen "EU's fremtidige finansiering"; 

6. minder om sin støtte til oprettelsen af en finanspolitisk kapacitet for euroområdet med 

henblik på at sikre konvergens og håndtere makroøkonomiske symmetriske og 

asymmetriske chok og øge konkurrenceevnen og stabiliteten i medlemsstaternes 

økonomier som foreslået i Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 om 

budgetmæssig kapacitet for euroområdet; mener, at finansieringen bør komme fra 

euroområdet og øvrige deltagende medlemmer via en indtægtskilde, der skal aftales 

mellem de deltagende medlemsstater som led i en overdragelse af kompetencer, og 

mener, at denne finanspolitiske kapacitet i en stabil situation også bør finansieres ved 

hjælp af egne indtægter såsom afgifter på finansielle transaktioner; mener, at denne 

budgetmæssige kapacitet bør være en del af EU-budgettet ud over de nuværende lofter i 

FFR'en og bør betragtes som formålsbestemte indtægter og garantier; 

7. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til skattereformer fokuseret på forøgelse af 

topskatten, særlig beskatningen af kapitalindkomst, for at generere ressourcer for 

overførsel af offentlige goder og tjenesteydelser og vende de tendenser, der truer 

væksten og jobskabelsen på grund af den skæve fordeling af indkomster og formuer, og 

som især går ud over de 40 % af befolkningen, der befinder sig i bunden af 

indkomstskalaen; 

8. noterer sig dokumentet med titlen "En køreplan for uddybning af Den Økonomiske og 

Monetære Union", som blev fremlagt af Kommissionen den 6. december 2017; glæder 

sig især over forslaget om at omdanne den europæiske stabilitetsmekanisme til en 

europæisk valutafond, der skal integreres i EU's regelsæt; beklager, at Kommissionens 

forslag om at integrere mellemstatslige redskaber med forbindelse til euroen i EU's 

regelsæt er blevet stillet ved hjælp af et retsgrundlag uden tilstrækkelig inddragelse af 

Europa-Parlamentet som medlovgiver; understreger, at der er behov for større 

ambitioner med henblik på at få etableret en fuldstændig budgetmæssig kapacitet for 

euroområdet; 

9. minder om, at det er vigtigt for EU's og dens medlemsstaters budgetmæssige ressourcer 

at bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning; glæder 

sig over EU's sortliste over skattely, men beklager, at Rådet har udvandet kriterierne for 

opførelse på listen; understreger, at sortlisten skal ledsages af stærkt afskrækkende 

sanktioner mod sortlistede lande; opfordrer til offentlig landeopdelt rapportering og 

indførelsen af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag med henblik på at fremme 

skattemæssig gennemsigtighed og lige vilkår; 

10. mener, at det er nødvendigt at tilskynde til offentlige og private investeringer i 

infrastruktur, forskning og udvikling, innovation og uddannelse med det formål at øge 

produktiviteten og indvirke positivt på den økonomisk vækst og lønningerne; opfordrer 

til en stærk og effektiv samhørighedspolitik, som blandt andre prioriteter vil støtte 

gennemførelsen af økonomisk politiksammensætning, der har til formål at opnå en høj 
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grad af udvikling og vækst, som skal fremme jobskabelse; 

11. mener, at der med hensyn til dette forslag er brug for yderlige detaljer og stramninger 

for så vidt angår bestemmelserne om EMF's ansvar over for Europa-Parlamentet og om 

Parlamentets beføjelser til at godkende alle dens funktioner, navnlig som en fælles 

bagstopper for bankunionen, samt EMF's beføjelser til at træffe konkrete afgørelser, når 

den udfører dens stabiliseringsfunktion; 

12. er bekymret over de lave inflationsniveauer i euroområdet, hvilket ECB gentagne gange 

har påpeget; mener, at lønningerne i nogle medlemsstater fastholdes på kunstigt lave 

niveauer, hvilket vil have en negativ indvirkning på hele EU's økonomi; 

13. anbefaler, at alle medlemsstater, der har forpligtet sig til at indføre euroen, men som 

endnu ikke har gjort dette, godkender konkrete planer for indførelse af den fælles 

europæiske valuta så hurtigt som muligt; 

 

14. understreger, at ungdomsarbejdsløsheden er på 17 % i EU, og glæder sig over, at EU 

har afsat budgetmidler til at håndtere dette problem, især under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; der minder om, at 75 % af det samlede budget for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem mod 2020 er blevet tildelt projekter, og at 

medlemsstaterne allerede har brugt 19 %, hvilket gør ungdomsbeskæftigelsesinitiativets 

budgetgennemførelsesgrad til den højeste blandt de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI-fondene); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i 

betragtning af emnets betydning at tage skridt til at forbedre udnyttelsesgraden 

yderligere. 
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2.2.2018 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED 

til Økonomi- og Valutaudvalget 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig 

vækstundersøgelse 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Nuno Melo 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at beskyttelse af miljøet ikke er en hindring for økonomisk vækst og 

beskæftigelse, og at dekarboniseringen af økonomien tværtimod bør ses som en 

hovedkilde til ny og bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse; mener, at EU skal 

investere mere for at bevare sin status som førende på verdensplan med hensyn til 

omstillingen til en lavemissionsøkonomi og et bæredygtigt produktions- og 

forbrugssystem; 

2. understreger, at miljø- og bæredygtighedspolitikken skal have en mere fremtrædende 

rolle i det europæiske semester, navnlig i forbindelse med centrale emner som 

ressourceeffektivitet, naturkapital og økosystemtjenester, grønne job, bæredygtig 

innovation og grøn finansiering; 

3. gentager, at eftersom mindst 20 % af EU's budget for perioden 2014-2020 bør bruges på 

klimarelaterede tiltag, bør bidraget for 2018 ligge over det generelle mål for at opveje 

de lavere tildelinger i første halvdel af den nuværende flerårige finansielle ramme; 

understreger, at en stabil og tilstrækkelig finansiering er afgørende for at leve op til Den 

Europæiske Unions forpligtelser, navnlig i lyset af Parisaftalen; opfordrer i denne 

henseende Kommissionen til at sikre, at mekanismen til indarbejdning af klimaaspektet 

er fuldt optimeret; 

4. bifalder Kommissionens tilsagn om at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle 

EU's politikker og initiativer; understreger, at det er vigtigt, at målene i 2030-
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dagsordenen er afspejlet tilstrækkeligt i det europæiske semester, for at EU kan nå dem; 

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udvikle en langsigtet køreplan for fuld 

implementering af målene for bæredygtig udvikling i EU, der tager højde for de 

indbyrdes relationer mellem såvel som den lige store betydning af hvert enkelt mål; 

opfordrer desuden Kommissionen til at integrere alle aspekter af 2030-dagsordenen og 

det syvende miljøhandlingsprogram i det europæiske semester; 

5. understreger, at debatten om det europæiske semester er særlig relevant i lyset af 

behovet for at finde en ny model for udvikling af strukturreformer og selektive 

investeringer, hvor der investeres i strategiske områder; 

6. understreger den miljømæssige betydning og de socioøkonomiske fordele ved 

biodiversitet, f.eks. Natura 2000-nettet, som bidrager med mellem 1,7 og 2,5 % til EU's 

BNP gennem tilrådighedsstillelse af økosystemtjenester såsom kulstoflagring, 

vandrensning, bestøvning og turisme; bemærker med bekymring, at EU's 

biodiversitetsmål for 2020 ikke vil blive opfyldt uden en væsentlig ekstra indsats og 

tilstrækkelige finansielle forpligtelser, for hvilke det europæiske semester er et 

afgørende redskab; 

7. beklager, at EU's fremtidige økonomi i Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2018 

stadig ikke betragtes i sammenhæng med den nødvendige udfasning af 

kulstofemissioner og omstillingen til en cirkulær økonomi, og at man dermed går glip af 

muligheden for at føre EU's økonomi ind på en mere stabil, inklusiv, produktiv og 

modstandsdygtig vej; 

8. understreger behovet for horisontal anvendelse af bæredygtighedskriterier og 

resultatbaserede målsætninger for alle EU's struktur- og investeringsfonde, herunder 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, for at opnå en omfattende 

omstilling til bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at omdirigere investeringer mod bæredygtige teknologier og 

virksomheder for at finansiere vækst på en bæredygtig måde på lang sigt; 

9. mener, at målings- og benchmarkingmetoder for ressourceeffektivitet samt 

drivhusgasintensitet bør medtages såvel i det europæiske semester – inden for rammerne 

af resultattavlen for makroøkonomiske ubalancer – som i revisionen af Europa 2020-

strategien; 

10. glæder sig over den stigende mængde af institutionel og privat kapital, der er tildelt 

finansieringen af målene for bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udvikle kriterier for bæredygtig udvikling til brug i forbindelse 

med EU's institutionelle udgifter, identificere potentielle reguleringsmæssige hindringer 

for og incitamenter til investering i målene for bæredygtig udvikling og udforske 

mulighederne for konvergens og samarbejde mellem offentlige og private investeringer; 

11. anbefaler, at foranstaltninger til støtte for den fortsatte genopretning fokuseres på 

tilvejebringelse af investeringer, der støtter omstillingen til en fossilfri, effektiv 

økonomi baseret på vedvarende energi til støtte for den indenlandske beskæftigelse og 

efterspørgsel; 

12. understreger, at investeringer i ressourceeffektivitet, energibesparelser og nedbringelse 
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af emissioner både vil øge produktiviteten i hele økonomien og reducere eksterne 

omkostninger og virkninger; fremhæver mulighederne for at støtte omstillingen til en 

cirkulær økonomi med henblik på at skabe nye job i innovative tjenester, 

vedligeholdelsestjenester og reparationstjenester og inden for design og produktion af 

nye, mere bæredygtige produkter; 

13. mener, at Kommissionen som led i drøftelserne om det europæiske semester bør 

fremsætte nye politikker og incitamenter med det formål at tilskynde medlemsstaterne 

til hurtigt og inden 2020 at udfase subsidier til fossile brændstoffer, da disse udgør en af 

de største hindringer for at nå EU's klimamål og mål for vedvarende energi, Europa 

2020-målene og målene for bæredygtig udvikling; 

14. gentager nødvendigheden af at udfase andre miljøskadelige subsidier inden 2020 og 

flytte beskatningen fra arbejde til miljøafgifter; 

15. glæder sig over proklamationen om den europæiske søjle for sociale rettigheder fra det 

sociale topmøde om fair beskæftigelse og vækst i Göteborg, der er baseret på 

20 principper, herunder på sundhedsområdet om retten til adgang til prismæssigt 

overkommelige, forebyggende og helbredende sundhedsydelser af høj kvalitet; 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge bestræbelserne på at udvikle, 

reformere og gennemføre effektive politikker, der tager fat på sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse, herunder med teknisk støtte fra Kommissionens støtteprogram 

for strukturreformer (SRSP);  

17. glæder sig over Kommissionens initiativ til at lancere internetportalen om 

sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, der giver ajourførte oplysninger om emner, 

som vedrører fremme af sundhed og trivsel, og er en vigtig kilde til klar og pålidelig 

information for borgerne; understreger, at denne portal bør være fuldt tilgængelig for 

alle EU-borgere, herunder dem, der lider af ordblindhed eller har andre lignende 

vanskeligheder; 

18. fremhæver behovet for i forbindelse med revisionen af den europæiske 

civilbeskyttelsesmekanisme at oprette en effektiv EU-indsatsreserve til civilbeskyttelse 

bestående af civilbeskyttelsesressourcer, som supplerer nationale ressourcer, og dermed 

styrke den europæiske fælles indsatskapacitet vedrørende katastrofer såsom skovbrande 

og jordskælv; understreger behovet for at tilskynde til større samarbejde om avanceret 

planlægning af europæiske katastrofeoperationer ved, blandt andre foranstaltninger, at 

kortlægge medlemsstaternes ressourcer, udarbejde beredskabsplaner og forbedre 

planlægningen af risikostyring; 

19. efterlyser større sammenhæng med andre EU-politikker inden for 

katastrofeforebyggelse og -beredskab, f.eks. EU's strategi for tilpasning til 

klimaændringer, de europæiske struktur- og investeringsfonde, Solidaritetsfonden, 

miljølovgivningen og forsknings- og innovationspolitikkerne; 

20. understreger, at ekstreme begivenheder såsom tørke i de sydeuropæiske lande, orkaner 

og katastrofale oversvømmelser gør det nødvendigt, at parterne i Parisaftalen bliver 

mere ambitiøse for at nå de aftalte mål; 
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21. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en konkret strategi for bæredygtig forvaltning 

og beskyttelse af skove, der kan bidrage til at bekæmpe følgerne af klimaændringer, idet 

der lægges vægt på "bæredygtighed" og især lægges vægt på de træarter, der dyrkes i 

disse skove; opfordrer endvidere Kommissionen til at gennemføre og fremme et projekt 

til fremme af træ- og kratvækst langs bredderne til vandløb og således bidrage til at 

afbøde virkningerne af langvarig kraftig nedbør; 

22. opfordrer til øget og struktureret inddragelse af civilsamfundet og miljøorganisationer i 

processen i forbindelse med det europæiske semester og til større inddragelse af 

miljøministre i processen med det europæiske semester på rådsplan. 
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20.2.2018 

UDTALELSE 

fra Regionaludviklingsudvalget 

til Økonomi- og Valutaudvalget 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den 

årlige vækstundersøgelse 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Iskra Mihaylova 

 

FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

 1. noterer sig, at Europas økonomi har vist tegn på genopretning i de seneste 18 kvartaler, 

idet medlemsstaterne oplever positiv og stabil vækst, og arbejdsløsheden har nået det 

laveste niveau siden krisen; påpeger imidlertid, at der ifølge de seneste resultater af 

OECD's velfærdsindeks er klare og dybe skel mellem samfund og enkeltpersoner i 

henseende til uddannelse, indkomst, formue, alder og fødested; bemærker, at sådanne 

uligheder, navnlig for så vidt angår ungdoms- og langtidsarbejdsløsheden og 

fattigdommen, fortsat befinder sig på kritiske niveauer i adskillige regioner, hvor 

genopretningen stadigvæk sker i et langsomt tempo; henleder i denne forbindelse 

opmærksomheden på strukturel arbejdsløshed og de uheldige økonomiske, sociale og 

politiske følger heraf; udtrykker bekymring over, at folk under 25 år er særlig hårdt 

ramte og har 60 % større risiko for at blive arbejdsløse end de 25-54-årige; fremhæver 

det vigtige i forlængelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i perioden 2017-2020 og 

forøgelsen af dets budget med 1,2 mia. EUR; 

2. understreger derfor, at det er nødvendigt at fremme større konvergens og inklusion; 

glæder sig over, at Kommissionen anerkender, at der er handlekraft til at støtte fortsat 

genopretning ved hjælp af økonomisk vækst, social konvergens, strukturreformer og 

territorial samhørighed, og at den bevæger sig væk fra fortidens restriktive økonomiske 

politik; understreger, at Den Europæiske Union som helhed for at fremme en generel 

harmonisk udvikling bør udvikle og gennemføre tiltag, der fører til en styrkelse af dens 
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økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og har til formål at mindske 

ulighederne mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og gøre noget ved 

efterslæbet i de mindst begunstigede regioner, især lavindkomst- og lavvækstregionerne 

i EU; påpeger behovet for en altomfattende kvalitativ omlægning af det eksisterende 

policy mix ved at prioritere en hurtig gennemførelse af principperne og rettighederne i 

den europæiske søjle for sociale rettigheder; understreger i denne forbindelse, at 

samhørighedspolitikken bør tilføres tilstrækkelige finansielle midler i perioden efter 

2020, og anmoder Kommissionen om at udarbejde et forslag om det; bemærker, at 

investeringer i innovation, uddannelse og nye færdigheder er en nødvendighed for at 

opnå øget produktivitet, hvilket er en af forudsætningerne for en bedre vækst; 

3. glæder sig over strømliningen af og fokusset i de landespecifikke henstillinger; 

udtrykker imidlertid bekymring over den uens grad af gennemførelse af de 

landespecifikke henstillinger på tværs af både politikområder og lande; minder om 

betydningen af en synergibaseret tilgang til anvendelsen af til rådighed værende EU-

midler og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen og 

koordinere processen for at sikre støtte til øget økonomisk, social og territorial 

samhørighed og fremme af investeringer, beskæftigelse og vækst og til at anerkende den 

støttende rolle, som de lokale og regionale myndigheder kan spille i denne proces; 

påpeger, at der er behov for kapacitetsopbyggende foranstaltninger og yderligere 

forenkling af anvendelsen af EU-midler, i betragtning af at en betydelig del af de 

landespecifikke henstillinger i 2017 beskæftigede sig med problemstillinger vedrørende 

administrative kapaciteter;  påpeger, at de landespecifikke henstillinger bør afspejle de 

individuelle forhold i medlemsstaterne bedre; påpeger, at der behov for større synergi 

mellem EU's budget og medlemsstaternes budgetter med det formål at leve op til 

prioriteterne i den årlige vækstundersøgelse og gennemføre de landespecifikke 

henstillinger; 

4. fremhæver, at samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle i genoprettelsesprocessen 

som den vigtigste politik for offentlige investeringer, vækst og udvikling, der er i tråd 

med målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; 

minder om, at samhørighedspolitikken mellem 2015 og 2017 stillede midler til rådighed 

svarende til 8,5 % af de offentlige kapitalinvesteringer i Den Europæiske Union – et tal, 

som stiger til 41 % for de 13 senest tilkomne medlemsstaters vedkommende og til over 

50 % i 7 medlemsstater; er af den opfattelse, at samhørighedspolitikken bør opretholdes 

på mindst samme budgetmæssige niveau i den fremtidige flerårige finansielle ramme; 

mener dog, at dens samspil med det europæiske semester ikke bør være til hinder for 

opfyldelsen af dens egne formål som fastsat i traktaterne, herunder dens territoriale 

dimension, samtidig med, at et sådant samspil bør være velafbalanceret og bør øge 

gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og 

yderligere forstærke multiplikatoreffekten af samhørighedsudgifterne såvel som disses 

bidrag til bæredygtig og inklusiv vækst, som fremmer skabelse af anstændige job og 

social udvikling; mener i denne forbindelse, at det er nyttigt at inddrage de lokale og 

regionale myndigheder i fastlæggelsen af parametrene for det europæiske semester; 

påpeger, at det er nødvendigt med større fleksibilitet i forbindelse med fastlæggelsen af 

aktiviteter og projekter, som bør finansieres med ESI-midler og knyttes til de årligt 

udarbejdede landespecifikke henstillinger og de årlige vækstundersøgelser; 

5. gentager, at det er nødvendigt at fremskynde gennemførelsen af ESI-fondene, eftersom 
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de er et yderst relevant redskab til økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og 

jobskabelse og dermed yder vigtig støtte til de nationale investeringspolitikker og 

bidrager til relevante strukturreformer; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle stærkere 

koordinerings- og planlægningsstrukturer og forvaltningsmæssige rammer samt mere 

effektive offentlige forvaltninger og til at mindske den administrative byrde for at gøre 

anvendelsen af dem mere effektiv og produktiv; opfordrer også Kommissionen til at 

bistå medlemsstaterne med alle til rådighed værende redskaber og ressourcer med 

henblik på at undgå risikoen for, at forpligtelser trækkes tilbage, og for akkumulering af 

betalingsefterslæb; 

6. glæder sig over forlængelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

(EFSI) til 2020 med det formål at bidrage til at fremme investeringer, undgå afbrydelser 

i finansieringen og forsikre projektpromotorerne om, at de stadigvæk kan planlægge 

projekter også efter den første investeringsperiode; gør opmærksom på, at der er behov 

for komplementaritet og synergi mellem ESI-fondene, EFSI og andre finansielle 

instrumenter såvel som i forhold til de horisontale fællesskabsprogrammer, og det 

samtidig med, at ESI-fondene bevares som EU's vigtigste investeringspolitik; insisterer 

på, at EFSI skal gennemføres på en mere territorialt afbalanceret måde, således at den 

bidrager til en harmonisk udvikling på EU-plan, og man undgår en yderligere 

forværring af ulighederne mellem medlemsstater, regioner og borgere; minder om, at 

projekter under den forlængede EFSI fortsat bør være rettet mod suboptimale 

investeringssituationer og ubalancer på markederne; opfordrer til at bringe den 

territoriale fordeling af investeringerne i balance og styrke udnyttelsen heraf i mindre 

udviklede regioner; gør derfor opmærksom på, at der hvad det angår er et stort behov 

for at gøre det nemmere at kombinere EFSI med andre EU-finansieringskilder; 

7. understreger, at støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) spiller en vigtig rolle ved 

at støtte skræddersyet bistand med henblik på at bistå medlemsstaterne med at 

gennemføre deres reformer med sigte på at styrke samhørighed, gennemføre EU-

lovgivning rettidigt og anvende EU-midler mere effektivt; fremhæver, at erfaringerne 

indtil nu har vist, at mange medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og 

at anmodningerne om støtte er fordelt på alle politikområder; opfordrer Kommissionen 

til at sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til gennemførelsen af programmet i den 

årlige overvågningsrapport om konkrete resultater af individuelle projekter; 

understreger hvad det angår, at det er vigtigt at identificere og gennemføre relevante 

strukturreformer på alle regeringsniveauer og at fjerne bureaukrati i forbindelse med 

igangværende investeringer for at bidrage til at forbedre både gennemførelsen af ESI-

fondene og erhvervs- og investeringsmiljøet; 

8. fremhæver, at der er behov for vished omkring ressourcerne til finansiering af SRSP 

efter 2020, og at disse ressourcer ikke bør ledes væk fra målene og formålene med ESI-

fondene. 
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11.1.2018 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG 
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om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige 

vækstundersøgelse 2018 

(2017/2226(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Evelyn Regner 

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. understreger, at EU's økonomiske 

styring er nødt til at blive omlagt fra det 

snævre mål om BNP-vækst i retning af 

trivsel og konvergens med høje 

minimumsstandarder for ligestilling 

mellem kønnene; mener, at den nye 

trivselsorienterede økonomiske 

politikudformning bør baseres på en 

såkaldt "magisk polygon" bestående af 

rimeligt fordelt materiel trivsel, 

livskvalitet, økonomisk stabilitet, 

prisstabilitet, fuld beskæftigelse og 

anstændigt arbejde, miljømæssig 
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bæredygtighed, stabil aktivitet i den 

offentlige sektor og velafbalancerede 

eksterne økonomiske forbindelser; 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. bemærker, at intelligent tildeling af 

offentlige udgifter og politiske prioriteter i 

EU's budget drøftes regelmæssigt, og at 

en sådan kritisk vurdering er nødvendig 

for at forbedre kvaliteten af 

medlemsstaternes offentlige budgetter på 

mellemlang og lang sigt og undgå lineære 

budgetnedskæringer, der blandt andet 

især berører kvinder; 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b.. mener, at forbedring af strukturen i 

og kvaliteten af de offentlige budgetter er 

en vigtig faktor for at sikre overholdelse 

af EU's finanspolitiske regler og gøre det 

muligt at finansiere de mest nødvendige 

udgifter, f.eks. i forbindelse med sociale 

sikringsordninger, hvilket er særligt 

vigtigt for kvinder, opbygning af buffere 

til uforudsete behov og, som endelig 

finansiering af ikke-væsentlige udgifter; 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. påpeger behovet for en tilbundsgående 

analyse og mere omfattende vurdering af 

sociale indikatorer inden for rammerne af 

det europæiske semester; opfordrer 

Kommissionen til at tilføje flere sociale 

indikatorer, som bør ligestilles med de 

økonomiske indikatorer; 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7b. er fortsat bekymret over manglen på 

kønsperspektiv og kønsrelaterede 

indikatorer i forbindelse med det 

europæiske semester og opfordrer til 

større inddragelse af ligestillingsaspektet 

ved udarbejdelsen af landespecifikke 

henstillinger, konvergensprogrammer og 

nationale 

reformprogrammer; understreger behovet 

for overvågning af sociale og 

kønsrelaterede fremskridt og reformernes 

virkninger over tid; opfordrer derfor til 

anvendelse af kønsopdelte data, beregning 

af nye indikatorer og inddragelse af nye 

oplysninger, som omfatter alle Europa 

2020-strategiens fem overordnede mål, 

herunder F&U- og energimål, for at 

overvåge fremskridtene og kaste lys over 

kønsrelaterede forskelle; 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 c (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7c. opfordrer til en stigning i 

mindstelønnen, større 

løngennemsigtighed og lønrevisioner, der 

skal gennemføres på virksomhedsniveau 

for at opnå lige løn for samme arbejde i 

alle sektorer og erhverv; opfordrer 

desuden medlemsstaterne til at standse 

blokeringen af direktivet om kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer; understreger 

endvidere, at det er vigtigt at arbejde hen 

imod at opnå en effektiv balance mellem 

arbejdsliv og privatliv for at give alle 

mænd og kvinder mulighed for at forene 

deres privatliv og arbejdsliv; 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 d (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7d. understreger, at det er nødvendigt at 

prioritere indsatsen mod arbejdsløshed, 

fattigdom og social udstødelse, hvilket 

først og fremmest rammer kvinder, og at 

prioritere bæredygtig 

beskæftigelse/kvalitetsjob, investeringer 

og offentlige tjenesteydelser af høj 

kvalitet, som sikrer social integration, 

navnlig på områderne uddannelse, 

sundhed, børnepasning, pasning af 

plejekrævende personer, offentlig 

transport og sociale tjenesteydelser; 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 e (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7e. opfordrer til, at det andet princip om 

søjlen for sociale rettigheder, nemlig at 

ligebehandling af og lige muligheder for 

kvinder og mænd skal sikres og fremmes 

på alle områder, herunder for så vidt 

angår deltagelse på arbejdsmarkedet, 

arbejds- og ansættelsesvilkår samt 

karrieremuligheder, og at kvinder og 

mænd har ret til lige løn for arbejde af 

samme værdi, skal integreres fuldt ud i 

det europæiske semester; 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. er bekymret over, at der fortsat er 

betydelige forskelle, og at kønsopdelingen 

på arbejdsmarkedet fortsat er høj i hele 

Den Europæiske Union, hvilket bidrager 

til kønsforskelle, herunder væsentlige 

mangler med hensyn til løn, pensioner og 

velstand, ulige beslutningsprocesser og 

kortere arbejdsliv for kvinder; 

understreger, at selv om 

beskæftigelsesfrekvensen for kvinder er 

nået op på et rekordhøjt niveau, er den 

stadig 11 % lavere end for mænd; 

understreger, at kløften i 

beskæftigelsesfrekvensen er særlig høj for 

mødre og kvinder med 

omsorgsforpligtelser; 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16b. er bekymret over, i hvor stort omfang 

kvinder berøres af sparepolitikker; 

understreger i denne forbindelse, at 

kvinder er blevet hårdere ramt på lang 

sigt gennem nedskæringer i de offentlige 

udgifter, omfordeling i politikker til 

forening af arbejdsliv og privatliv og 

nedskæringer i de sociale 

sikringsordninger; 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 c (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16c. fremhæver, at forskelsbehandling på 

grund af køn stadig er omfattende, hvilket 

fremgår af lønforskellen mellem mænd og 

kvinder og forskellen i 

beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd 

og kvinder, med en gennemsnitlig 

bruttotimeløn for mandlige ansatte, der er 

ca. 16 % højere end for kvindelige 

ansatte; understreger, at disse huller 

skyldes underrepræsentationen af kvinder 

i velbetalte sektorer, forskelsbehandling 

på arbejdsmarkedet og den høje andel af 

kvinder, der arbejder på deltid; opfordrer 

indtrængende til yderligere tiltag for at 

mindske disse forskelle; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at indføre 

en søjle for ligestilling og en overordnet 

målsætning om ligestilling mellem 

kønnene i Europa 2020-strategien; 

opfordrer medlemsstaterne til at gøre en 

større indsats for at udrydde de 

kønsbestemte lønforskelle og træffe mere 

aktive foranstaltninger for at styrke 

kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet; 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. opfordrer de ansvarlige kommissærer 

til hvert år at drøfte kønsaspekterne i den 

årlige vækstundersøgelse med Udvalget 

om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; 
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