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Ändringsförslag  23 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen lägger fram ett förslag för 

nästa fas av Europa 2020-strategin för 

tillväxt och sysselsättning, där man ger sig 

i kast med de stora utmaningar och 

möjligheter som vi står inför, framför allt 

energiövergången, den digitala 

revolutionen och arbetet med att förbereda 

Europas invånare för dessa förändringar. 

Parlamentet anser att denna strategi bör 

förena de relevanta reformerna med stora 

investeringsinitiativ, och bygga på den 

redan lanserade energiunionen och den 

digitala inre marknaden och ett nytt 

initiativ till sociala investeringar och nya 

färdigheter. Parlamentet anser att denna 

strategi bör stödjas av att Europeiska 

fonden för strategiska investeringar och 

den fleråriga budgetramen 2014–2020, i 

översedd form, får komma till fullständig 

användning. Parlamentet anser att alla 

medlemsstater måste ha förutsättningar att 

genomföra denna strategi och att den 

ekonomiska och monetära unionen bör 

slutföras, för att stimulera till konvergens i 

denna riktning. Parlamentet anser att EU:s 

externa strategiska partnerskap också bör 

öppna nya möjligheter till ett framgångsrikt 

6. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen lägger fram ett förslag för 

nästa fas av Europa 2020-strategin för 

tillväxt och sysselsättning, där man ger sig 

i kast med de stora utmaningar och 

möjligheter som vi står inför, framför allt 

energiövergången, den digitala 

revolutionen och arbetet med att förbereda 

Europas invånare för dessa förändringar. 

Parlamentet anser att denna strategi bör 

förena de relevanta reformerna med 

investeringsinitiativ, och bygga på den 

redan lanserade energiunionen och den 

digitala inre marknaden. Parlamentet anser 

att denna strategi bör stödjas av att 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar och den fleråriga 

budgetramen 2014–2020, i översedd form, 

får komma till fullständig användning. 

Parlamentet anser att alla medlemsstater 

måste ha förutsättningar att genomföra 

denna strategi och att den ekonomiska och 

monetära unionen bör slutföras, för att 

stimulera till konvergens i denna riktning. 

Parlamentet anser att EU:s externa 

strategiska partnerskap också bör öppna 

nya möjligheter till ett framgångsrikt 

genomförande av denna strategi. 
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genomförande av denna strategi. 

Or. en 
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Ändringsförslag  24 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 7 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att komma med handfasta 

lösningar på EU:s sociala problem, framför 

allt arbetslösheten, kompetensglappet, 

bristen på social jämlikhet samt den sociala 

utestängningen, och riskerna för social 

dumpning och kunskapsflykt. Parlamentet 

anser att detta förutsätter ekonomisk 

återhämtning och stimulans till 

investeringar, skapande av arbetstillfällen 

av god kvalitet, sociala investeringar 

fokuserade på färdigheter, barnomsorg och 

andra sociala tjänster, samt den sociala 

ekonomin. Parlamentet anser också att det 

krävs ökad konvergens för att en rad 

grundläggande sociala normer ska 

respekteras runtom i unionen och anser 

att man här bör främja arbetskraftens 

rörlighet på rättvisa betingelser, såsom en 

grundläggande frihet på den inre 

marknaden. Parlamentet är av den 

uppfattningen att man omedelbart bör vidta 

åtgärder för att förverkliga det utlovade 

”sociala AAA-kreditbetyget” och 

uppmanar kommissionen att arbeta för att 

arbetsmarknadens parter både på 

europeiska och nationell nivå ska få 

7. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att komma med 

handfasta lösningar på EU:s sociala 

problem, framför allt arbetslösheten, 

kompetensglappet, bristen på jämlikhet 

samt den sociala utestängningen. 

Parlamentet anser att detta förutsätter 

ekonomisk återhämtning och stimulans 

till investeringar, skapande av 

arbetstillfällen, investeringar 

fokuserade på färdigheter och 

möjligheten att kombinera arbete och 

familj. Parlamentet anser att man här 

bör främja arbetskraftens rörlighet på 

rättvisa betingelser, såsom en 

grundläggande frihet på den inre 

marknaden. Parlamentet är av den 

uppfattningen att man omedelbart bör 

vidta åtgärder för att förverkliga det 

utlovade ”sociala AAA-kreditbetyget”.  
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medverka mera för detta ändamål. 

Or. en 
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Ändringsförslag  25 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser att 

utformandet av en väl avvägd och rättvis 

skattepolitik måste ses som en integrerad 

del av medlemsstaternas strukturreformer, 

när så är lämpligt, och att skattepolitiken 

och konkurrenspolitiken bör ses som 

sammanhängande aspekter av den inre 

marknaden, till fördel för alla EU:s 

konsumenter och medborgare med syftet 

att ytterligare bidra till 

sysselsättningsskapandet. Parlamentet 

stöder en förflyttning av skattebördan från 

arbetskraften till andra former av hållbar 

beskattning. 

11. Europaparlamentet anser att översynen 

av skattepolitiken måste ses som en 

integrerad del av medlemsstaternas 

strukturreformer, när så är lämpligt, och att 

skattepolitiken och konkurrenspolitiken bör 

ses som sammanhängande aspekter av den 

inre marknaden, till fördel för alla EU:s 

konsumenter och medborgare med syftet 

att ytterligare bidra till 

sysselsättningsskapandet. Parlamentet 

stöder en förflyttning av skattebördan från 

arbetskraften till andra former av hållbar 

beskattning. 

Or. en 



 

AM\1072793SV.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 26 

Ändringsförslag  26 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillsammans med berörda 

parter undersöka alla alternativ för att 

stärka EMU och göra den mer 

motståndskraftig och se till att den bättre 

bidrar till tillväxt, sysselsättning och 

stabilitet, med en social dimension som 

syftar till att skydda den europeiska sociala 

marknadsekonomin, respekterar den 

kollektiva förhandlingsrätten, inom vilken 

samordningen av medlemsstaternas 

socialpolitik skulle säkras, inbegripet ett 

instrument för minimilöner eller 

minimiinkomst som är anpassat till och 

som besluts av varje enskild medlemsstat, 

och som stöder kampen mot fattigdom och 

social utestängning, återintegreringen av 

arbetstagare på arbetsmarknaden och 

frivillig rörlighet och flexibilitet mellan 

yrken och mellan medlemsstater 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillsammans med berörda 

parter undersöka alla alternativ för att 

stärka EMU och göra den mer 

motståndskraftig och se till att den bättre 

bidrar till tillväxt, sysselsättning och 

stabilitet, med en social dimension som 

syftar till att skydda den europeiska sociala 

marknadsekonomin och respektera den 

kollektiva förhandlingsrätten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  27 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 20 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet är djupt oroat över 

den senaste tidens utveckling längsmed 

tillfartsvägarna i Medelhavet och västra 

Balkan där rekordmånga irreguljära 

migranter överskridit gränserna till EU och 

innebär en utmaning av ett slag som EU 

och dess medlemsstater aldrig stått inför 

tidigare och som kräver en gemensam och 

handfast reaktion från EU:s sida. 

Parlamentet stöder de åtgärder som 

kommissionen föreslagit och yrkar på att 

medlemsstaterna snabbt ska anta och 

genomföra dem. Parlamentet betonar att 

ökat avseende bör fästas vid initiativ som 

redan lanserats av kommissionen, framför 

allt förslag om omplacering och 

vidarebosättning, eftersom den 

nödfallsmekanism för omplacering som 

satts i gång med tanke på Italien och 

Grekland inte är någon lösning på den 

långsiktiga utmaning som trycket från de 

asylsökande innebär, utan snarare ett 

testfall mot bakgrund av det kommande 

lagstiftningsförslaget om ett stadigvarande 

system för omplacering som ska sättas i 

funktion i situationer av massiv 

tillströmning. Parlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att sätta i funktion den 

20. Europaparlamentet är djupt oroat över 

den senaste tidens utveckling längsmed 

tillfartsvägarna i Medelhavet och västra 

Balkan där rekordmånga migranter 

överskridit gränserna till EU och innebär 

en utmaning av ett slag som EU och dess 

medlemsstater aldrig stått inför tidigare och 

som kräver en gemensam och handfast 

reaktion från EU:s sida. Parlamentet stöder 

de åtgärder som kommissionen föreslagit 

och yrkar på att medlemsstaterna snabbt 

ska anta och genomföra dem. Parlamentet 

betonar att ökat avseende bör fästas vid 

initiativ som redan lanserats av 

kommissionen, framför allt förslag om 

omplacering och vidarebosättning, 

eftersom den nödfallsmekanism för 

omplacering som satts i gång med tanke på 

Italien och Grekland inte är någon lösning 

på den långsiktiga utmaning som trycket 

från de asylsökande innebär, utan snarare 

ett testfall mot bakgrund av det kommande 

lagstiftningsförslaget om ett stadigvarande 

system för omplacering som ska sättas i 

funktion i situationer av massiv 

tillströmning. Parlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att sätta i funktion den 

nödvändiga tillfälliga skyddsmekanism 
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nödvändiga mekanism som utformats just 

med tanke på situationer av massiv 

tillströmning och understryker samtidigt att 

handläggningen av  asylbegäranden måste 

påskyndas, liksom också återsändandet av 

dem vilkas ansökningar avslagits. 

Parlamentet uttalar sitt stöd för det 

tillvägagångssätt med ”hotspots” som 

tillkännagavs i migrationsagendan och 

syftar till att stärka det operativa stödet när 

de sökande först anländer, också i frågor 

som berör registrering och inledande 

handläggning av ansökningar, också för 

sådana som inte behöver skydd. 

Parlamentet avvisar alla åtgärder som i 

praktiken innebär att gränskontroller 

återinförs och Schengenområdet sätts på 

spel. 

som utformats just med tanke på 

situationer av massiv tillströmning och 

understryker samtidigt att handläggningen 

av  asylbegäranden måste påskyndas, 

liksom också återsändandet av dem vilkas 

ansökningar avslagits. Parlamentet uttalar 

sitt stöd för det tillvägagångssätt med 

”hotspots” som tillkännagavs i 

migrationsagendan och syftar till att stärka 

det operativa stödet när de sökande först 

anländer, också i frågor som berör 

registrering och inledande handläggning av 

ansökningar, också för sådana som inte 

behöver skydd. Parlamentet avvisar alla 

åtgärder som i praktiken innebär att 

gränskontroller återinförs och 

Schengenområdet sätts på spel. 

Or. en 
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Ändringsförslag  28 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag för 

nästa fas av Europa 2020-strategin, där 

man ger sig i kast med de utmaningar som 

den globala konkurrensen, 

energiövergången, den digitala 

revolutionen och trenderna inom 

befolkningsutvecklingen innebär. 

Parlamentet anser att detta förslag bör 

förena strukturförändring med initiativ till 

stora investeringar på grundval av 

nuvarande instrument (EU:s  budget, Efsi). 

29. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag för 

nästa fas av Europa 2020-strategin, där 

man ger sig i kast med de utmaningar som 

den globala konkurrensen, 

energiövergången, den digitala 

revolutionen och trenderna inom 

befolkningsutvecklingen innebär. 

Parlamentet anser att detta förslag bör 

förena strukturförändring med initiativ till 

investeringar på grundval av nuvarande 

instrument. 

Or. en 
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Ändringsförslag  29 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att slutföra och lägga fram 

lagstiftningspaketet före utgången av detta 

år och även åtgärda de negativa 

effekterna av arbetskraftens rörlighet. 

Parlamentet efterlyser starka 

gränsöverskridande yrkesinspektioner för 

att förhindra missbruk och anser att 

rörlighet inom Europa är en grundläggande 

rättighet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta åtgärder för att 

främja de europeiska arbetstagarnas 

integration och anställbarhet och erinrar 

kommissionen om dess åtagande när det 

gäller direktivet om utstationering av 

arbetstagare. 

35. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att slutföra och lägga fram 

lagstiftningspaketet före utgången av detta 

år. Parlamentet efterlyser starka 

gränsöverskridande yrkesinspektioner för 

att förhindra missbruk och anser att 

rörlighet inom Europa är en grundläggande 

rättighet. Parlamentet erinrar 

kommissionen om dess åtagande när det 

gäller direktivet om utstationering av 

arbetstagare. 

Or. en 
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Ändringsförslag  30 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 36 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet begär konkreta 

åtgärder för att avskaffa ihållande 

diskriminering på arbetsmarknaden, 

särskilt med avseende på äldre 

arbetstagare, långtidsarbetslösa, kvinnor, 

arbetstagare med funktionsnedsättning och 

unga. Parlamentet erinrar om att problemet 

med långtidsarbetslösa behöver lösas, inte 

bara genom utbildning utan också genom 

att arbetsmarknaden görs mera 

inkluderande, arbetssökande får bättre 

rådgivning och stöd, bidrag till 

anställningar målinriktas och förmåner för 

personer i arbetslivet införs. 

36. Europaparlamentet begär konkreta 

åtgärder för att avskaffa ihållande 

diskriminering på arbetsmarknaden, 

särskilt med avseende på äldre 

arbetstagare, långtidsarbetslösa, 

invandrare, minoriteter, kvinnor, 

arbetstagare med funktionsnedsättning och 

unga. Parlamentet erinrar om att problemet 

med långtidsarbetslösa behöver lösas, inte 

bara genom utbildning utan också genom 

att arbetsmarknaden görs mera 

inkluderande, arbetssökande får bättre 

rådgivning och stöd, bidrag till 

anställningar målinriktas och förmåner för 

personer i arbetslivet införs. 

Or. en 
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Ändringsförslag  31 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 46 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet välkomnar att ett 

nytt skattepolitiskt paket har lagts fram och 

uppmanar kommissionen att vara ambitiös 

i sin strävan att säkerställa ett rättvist 

skattesystem som bygger på principen om 

att skatter betalas i det land där vinster 

genereras, så att man undviker 

snedvridning av den inre marknaden och 

orättvis konkurrens. 

46. Europaparlamentet välkomnar att ett 

nytt skattepolitiskt paket har lagts fram och 

uppmanar kommissionen att vara ambitiös 

i sin strävan att säkerställa ett skattesystem 

som bygger på principen om att skatter 

betalas i det land där vinster genereras, så 

att man undviker snedvridning av den inre 

marknaden och orättvis konkurrens. 

Or. en 
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Ändringsförslag  32 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 79a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  79a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram förslag om 

ett europeiskt insolvensförfarande för 

stater för att garantera marknadsdisciplin 

och att införa exponeringsgränser och 

riskviktningar för statsskulden, som inte 

längre kan anses vara riskfri. 

Or. en 
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Ändringsförslag  33 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 86 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet betonar att 

multilateralism måste förbli ett väsentligt 

mål för EU:s handelspolitik, och uppmanar 

kommissionen att arbeta för en 

överenskommelse vid det tionde 

ministermötet i WTO i Nairobi i 

december 2015. 

86. Europaparlamentet betonar att ett 

WTO-avtal förblir ett väsentligt mål för 

EU:s handelspolitik, och uppmanar 

kommissionen att arbeta för en 

överenskommelse vid det tionde 

ministermötet i WTO i Nairobi i 

december 2015. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att avsluta de pågående 

plurilaterala förhandlingarna om avtalet 

om handel med tjänster, avtalet om 

handel med informationsteknikprodukter 

och överenskommelsen om 

miljöanpassade varor, vilka, om de 

slutförs framgångsrikt, kommer att 

fungera som nödvändiga steg för att ge 

ytterligare skjuts till pågående 

handelsliberaliseringsinsatser i WTO. 

Or. en 
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Ändringsförslag  34 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 89 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet välkomnar 

antagandet av en europeisk 

säkerhetsagenda för perioden 2015–2020 

och de prioriteringar som har fastställts 

inom områdena terrorismbekämpning, 

gränsöverskridande organiserad 

brottslighet och it-brottslighet, och stöder 

helhjärtat kommissionens åtagande inom 

EU:s strategi för inre säkerhet om att bistå 

med åtgärder mot sådant som hotar EU-

medlemsstaternas inre säkerhet i frågor 

som berör utländska kombattanter och 

terrorism. Parlamentet betonar att EU står 

inför ett växande inhemskt terroristhot från 

”utländska kombattanter”, det vill säga 

individer som reser till länder som de 

varken är bosatta eller medborgare i, för att 

utföra, planera eller förbereda terrordåd 

eller erbjuda eller genomgå 

terroristutbildning, även i samband med 

väpnade konflikter. Europaparlamentet 

håller med om att förebyggandet av 

radikalisering bör vara en prioritering för 

EU och beklagar att det saknas mer 

konkreta åtgärder i agendan. 

89. Europaparlamentet välkomnar 

antagandet av en europeisk 

säkerhetsagenda för perioden 2015–2020 

och de prioriteringar som har fastställts 

inom områdena terrorismbekämpning, 

gränsöverskridande organiserad 

brottslighet och it-brottslighet, och stöder 

helhjärtat kommissionens åtagande inom 

EU:s strategi för inre säkerhet om att bistå 

med åtgärder mot sådant som hotar EU-

medlemsstaternas inre säkerhet i frågor 

som berör utländska kombattanter och 

terrorism. Parlamentet betonar att EU står 

inför ett växande inhemskt terroristhot från 

”utländska kombattanter”, det vill säga 

individer som reser till länder som de 

varken är bosatta eller medborgare i, för att 

utföra, planera eller förbereda terrordåd 

eller erbjuda eller genomgå 

terroristutbildning, även i samband med 

väpnade konflikter. Europaparlamentet 

håller med om att förebyggandet av 

våldsam extremism bör vara en prioritering 

för EU.  

Or. en 
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Ändringsförslag  35 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 118a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  118a. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen att 

prioritera att bryta dödläget kring 

översynen av förordningen om tillgång till 

handlingar samt att följa upp de 

rekommendationer som parlamentet 

avgett upprepade gånger i resolutioner om 

insyn och tillgång till handlingar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  36 
Sophia in ‘t Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 120a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  120a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att samarbeta med 

parlamentet för att ta fram en mekanism 

för övervakning och förverkligande av 

grundläggande rättigheter, 

rättsstatsprincipen och demokratisk 

styrning, i överensstämmelse med de 

linjer som parlamentet drar upp i sitt 

kommande initiativbetänkande. 

Or. en 

 

 


