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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; 

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 
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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 

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 
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betragtning af emnets betydning at tage skridt til at forbedre udnyttelsesgraden 

yderligere. 
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