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21.3.2019 A8-0088/21

Ändringsförslag 21
Markus Ferber
för PPE-gruppen
Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 
kommissionen för budgetåret 2017
2018/2219(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 200

Förslag till resolution Ändringsförslag

200. Europaparlamentet är mycket 
bekymrat över att revisionsrätten och 
kommissionen är helt oeniga om huruvida 
kommissionen har genomfört den 
förebyggande delen korrekt för att 
halvtidsmålen ska uppnås. Att de båda 
institutionerna är helt oeniga vad gäller 
den springande frågan om kommissionen 
har tillämpat stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del korrekt 
är en viktig indikation på att det råder 
stora skillnader, dels vad gäller själva 
texten i de rättsakter som för närvarande 
gäller för genomförandet av stabilitets- 
och tillväxtpakten, dels vad gäller de 
kriterier och överväganden som ligger till 
grund för bedömningen om de har 
tillämpats i praktiken.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 22
Markus Ferber
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 
kommissionen för budgetåret 2017
2018/2219(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 201

Förslag till resolution Ändringsförslag

201. Europaparlamentet är av 
uppfattningen att revisionsrättens 
iakttagelse att kommissionen i handling 
inte har säkerställt att det huvudsakliga 
målet med förordning (EG) nr 1466/978 
är uppfyllt kan anses vara befogad på 
grundval av en strikt bokstavlig tolkning 
av bestämmelserna. Parlamentet menar 
dock att kommissionen har haft 
tillräckliga skäl att utöva flexibilitet vid 
tillämpningen av respektive bestämmelser 
i denna förordning mot bakgrund av de 
ekonomiska förhållandena och behovet av 
att få fart på tillväxten och öka 
sysselsättningen.

utgår

_________________
8 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga 
finanserna samt övervakningen och 
samordningen av den ekonomiska 
politiken (EGT L 209, 2.8.1997, s. 1).

Or. en
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Markus Ferber
för PPE-gruppen
Pervenche Berès
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Betänkande A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 
kommissionen för budgetåret 2017
2018/2219(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 202

Förslag till resolution Ändringsförslag

202. Europaparlamentet anser vidare 
att bestämmelserna för stabilitets- och 
tillväxtpakten har blivit allt komplexare 
under det senaste årtiondet och att detta 
kräver en ny allsidig och övergripande 
undersökning av respektive rättsakter och 
tolkningen av dem, mot bakgrund av de 
erfarenheter som hittills gjorts samt den 
faktiska utvecklingen av den europeiska 
och den globala ekonomin, som 
kännetecknas av svag tillväxt och ökande 
klyftor och osäkerhet.

utgår

Or. en
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Markus Ferber
för PPE-gruppen
Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 
kommissionen för budgetåret 2017
2018/2219(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 203

Förslag till resolution Ändringsförslag

203. Europaparlamentet anser att en 
sådan ny undersökning bör göras med 
full hänsyn till kraven för praktiskt 
genomförande av 2030-målen för hållbar 
utveckling, däribland om det vore lämpligt 
att överväga att ersätta den nuvarande 
stabilitets- och tillväxtpakten som bygger 
på paradigmet om finanspolitisk 
åtstramning med en alternativ pakt för 
hållbar utveckling som skulle ge 
nödvändig balans, komplementaritet och 
ömsesidig förstärkning mellan 
finanspolitisk försiktighet och 
hållbarhetsmål, så att man vid 
tillämpningen av bestämmelserna inte ska 
behöva sträcka sig över dess gränser samt 
undviker efterföljande motstridiga åsikter 
och bedömningar avseende strategiernas 
överensstämmelse och berättigande.

utgår

Or. en


