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Ændringsforslag 1
Tamás Deutsch

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. udtrykker tilfredshed med 
bestræbelserne på at styrke den 
økonomiske og budgetmæssige 
koordinering gennem det europæiske 
semester, som muliggør en parallel kontrol 
af medlemsstaternes budgetpolitikker og 
økonomiske politikker i en periode på seks 
måneder hvert år;

1. udtrykker tilfredshed med 
bestræbelserne på at styrke den 
økonomiske og budgetmæssige 
koordinering gennem det europæiske 
semester, som muliggør en parallel kontrol 
af medlemsstaternes budgetpolitikker og 
økonomiske politikker i en periode på seks 
måneder hvert år; understreger, at 
samhørighedspolitikken bør være et 
centralt punkt i Kommissionens årlige 
vækstundersøgelse; beklager derfor, at 
den årlige vækstundersøgelse 2013 ikke 
har givet anledning til iværksættelse af en 
mere meningsfyldt debat om vækst og 
beskæftigelse i EU, navnlig gennem en 
revision af retningslinjerne herfor;

Or. en

Ændringsforslag 2
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. udtrykker tilfredshed med 
bestræbelserne på at styrke den
økonomiske og budgetmæssige 
koordinering gennem det europæiske 
semester, som muliggør en parallel kontrol 
af medlemsstaternes budgetpolitikker og 
økonomiske politikker i en periode på seks 
måneder hvert år;

1. udtrykker tilfredshed med 
bestræbelserne på at styrke koordineringen 
af de økonomiske og budgetmæssige 
politikker og beskæftigelsespolitikken
gennem det europæiske semester, som 
muliggør en parallel kontrol af 
medlemsstaternes forskellige politikker i 
en periode på seks måneder hvert år;
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Or. en

Ændringsforslag 3
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at de nyligt afsluttede 
europæiske semestre har sat fokus på 
behovet for, at EU bekæmper en 
konsolidering af ulighederne mellem 
regionerne og de makroøkonomiske 
ubalancer på grundlag af en symmetrisk 
tilgang og øget demokratisk legitimitet 
samt indbyrdes forbundne politikker på 
europæisk plan, der er rettet mod 
gennemførelse af målene i Europa 2020-
strategien;

Or. en

Ændringsforslag 4
Tamás Deutsch

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger samhørighedspolitikkens 
afgørende rolle som nøgleinstrument for 
Europa 2020; er af den opfattelse, at en 
stærk og solidt finansieret 
samhørighedspolitik på grund af dens 
langfristede udviklingsprogrammer, den 
budgetmæssige dimension, det 
decentraliserede forvaltningssystem og 
medtagelsen af EU’s prioriteter for en 
bæredygtig udvikling udgør et målrettet og 
effektivt instrument til gennemførelse af 
Europa 2020 og forebygger fremtidige 

2. understreger samhørighedspolitikkens 
afgørende rolle som nøgleinstrument for 
Europa 2020; er af den opfattelse, at en 
stærk og solidt finansieret 
samhørighedspolitik på grund af dens 
langfristede udviklingsprogrammer, den 
budgetmæssige dimension, det 
decentraliserede forvaltningssystem og 
medtagelsen af EU’s prioriteter for en 
bæredygtig udvikling udgør et målrettet og 
effektivt instrument til gennemførelse af 
Europa 2020 og forebygger fremtidige 
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økonomiske og finansielle kriser; påpeger, 
at samhørighedspolitikken er en 
investeringspolitik, og at den derfor bør 
fremme den territoriale, økonomiske og 
sociale samhørighed i alle EU's regioner 
under overholdelse af 
solidaritetsprincippet; understreger i denne 
sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
regionerne i opnåelsen af Europa 2020-
målene;

økonomiske og finansielle kriser; påpeger, 
at samhørighedspolitikken er en 
investeringspolitik, og at den derfor bør 
fremme den territoriale, økonomiske og 
sociale samhørighed i alle EU's regioner 
under overholdelse af 
solidaritetsprincippet; understreger i denne 
sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
regionerne i opnåelsen af Europa 2020-
målene for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst;

Or. en

Ændringsforslag 5
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger samhørighedspolitikkens 
afgørende rolle som nøgleinstrument for 
Europa 2020; er af den opfattelse, at en 
stærk og solidt finansieret 
samhørighedspolitik på grund af dens 
langfristede udviklingsprogrammer, den 
budgetmæssige dimension, det 
decentraliserede forvaltningssystem og 
medtagelsen af EU’s prioriteter for en 
bæredygtig udvikling udgør et målrettet og 
effektivt instrument til gennemførelse af 
Europa 2020 og forebygger fremtidige 
økonomiske og finansielle kriser; påpeger, 
at samhørighedspolitikken er en 
investeringspolitik, og at den derfor bør 
fremme den territoriale, økonomiske og 
sociale samhørighed i alle EU's regioner
under overholdelse af 
solidaritetsprincippet; understreger i denne 
sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
regionerne i opnåelsen af Europa 2020-
målene;

2. understreger samhørighedspolitikkens 
afgørende rolle som nøgleinstrument for 
opnåelsen af målene for Europa 2020; er 
af den opfattelse, at en stærk og solidt 
finansieret samhørighedspolitik på grund af 
dens langfristede udviklingsprogrammer, 
den budgetmæssige dimension og det 
decentraliserede forvaltningssystem udgør 
et målrettet og effektivt instrument til 
gennemførelse af Europa 2020 og bidrager 
til at forebygge fremtidige økonomiske og 
finansielle kriser; påpeger, at 
samhørighedspolitikken er en 
investeringspolitik, og at den derfor bør 
fremme en bæredygtig territorial, 
økonomisk og social samhørighed i EU
under overholdelse af 
solidaritetsprincippet;  understreger i denne 
sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
alle regioner og lokale myndigheder  i 
opnåelsen af Europa 2020-målene;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger samhørighedspolitikkens 
afgørende rolle som nøgleinstrument for 
Europa 2020; er af den opfattelse, at en 
stærk og solidt finansieret 
samhørighedspolitik på grund af dens 
langfristede udviklingsprogrammer, den 
budgetmæssige dimension, det 
decentraliserede forvaltningssystem og 
medtagelsen af EU’s prioriteter for en 
bæredygtig udvikling udgør et målrettet og 
effektivt instrument til gennemførelse af 
Europa 2020 og forebygger fremtidige 
økonomiske og finansielle kriser; påpeger, 
at samhørighedspolitikken er en 
investeringspolitik, og at den derfor bør 
fremme den territoriale, økonomiske og 
sociale samhørighed i alle EU's regioner 
under overholdelse af 
solidaritetsprincippet; understreger i denne 
sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
regionerne i opnåelsen af Europa 2020-
målene;

2. understreger samhørighedspolitikkens 
afgørende rolle som nøgleinstrument for 
Europa 2020 og makroøkonomisk 
stabiliserende faktor, der skaber vækst og 
beskæftigelse; er af den opfattelse, at en 
stærk og solidt finansieret 
samhørighedspolitik på grund af dens 
langfristede udviklingsprogrammer, den 
budgetmæssige dimension, det 
decentraliserede forvaltningssystem og 
medtagelsen af EU’s prioriteter for en 
bæredygtig udvikling udgør et målrettet og 
effektivt instrument til gennemførelse af 
Europa 2020 og forebygger fremtidige 
økonomiske og finansielle kriser; påpeger, 
at samhørighedspolitikken er en 
investeringspolitik, og at den derfor bør 
fremme den territoriale, økonomiske og 
sociale samhørighed i alle EU's regioner 
under overholdelse af 
solidaritetsprincippet; understreger i denne 
sammenhæng, at det er vigtigt at inddrage 
regionerne i opnåelsen af Europa 2020-
målene;

Or. en

Ændringsforslag 7
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at regionalpolitikken fortsat vil 



AM\921282DA.doc 7/17 PE501.919v01-00

DA

spille en yderst vigtig rolle i udviklingen 
af nationale programmer som led i det 
europæiske semester, og at den samtidig 
vil være et nøgleinstrument for opnåelsen 
af de mål, der er fastlagt på mellemlang 
og lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 8
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. påpeger, at samhørighedspolitikken kun 
kan lykkes, hvis medlemsstaterne indfører 
forsvarlige, brede og vækstfremmende 
finans- og strukturpolitikker; 
understreger, at gennemførelse af fondene 
under den fælles strategiske ramme i 
tilfælde, hvor medlemsstaternes 
regeringer ikke indfører de rette politikker 
eller ikke gennemfører de nødvendige 
strukturreformer kan indebære spild af 
finansielle ressourcer eller endog 
reducere incitamenterne til at korrigere 
uhensigtsmæssige økonomiske politikker;

3. påpeger, at samhørighedspolitikken kun 
kan lykkes i en stabil og varig finansiel 
ramme;  understreger, at gennemførelsen
af fonde, der er omfattet af 
grundforordningen, ikke kan være 
betinget af, at den makroøkonomiske 
konditionalitet er overholdt, da de 
regionale og lokale myndigheder ikke kan 
gøres ansvarlige for, at deres nationale 
regeringer ikke er i stand til at skabe 
balance på deres budgetter;

Or. en

Ændringsforslag 9
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. påpeger, at samhørighedspolitikken kun 
kan lykkes, hvis medlemsstaterne indfører 
forsvarlige, brede og vækstfremmende 

3. påpeger, at samhørighedspolitikken kun 
kan lykkes, hvis medlemsstaterne indfører 
forsvarlige, brede og vækstfremmende 
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finans- og strukturpolitikker; understreger, 
at gennemførelse af fondene under den 
fælles strategiske ramme i tilfælde, hvor 
medlemsstaternes regeringer ikke indfører 
de rette politikker eller ikke gennemfører 
de nødvendige strukturreformer kan 
indebære spild af finansielle ressourcer 
eller endog reducere incitamenterne til at 
korrigere uhensigtsmæssige økonomiske 
politikker;

finans- og strukturpolitikker, og at den 
derfor bør være knyttet til en 
makroøkonomisk konditionalitet; 
understreger, at gennemførelse af fondene 
under den fælles strategiske ramme i 
tilfælde, hvor medlemsstaternes regeringer 
ikke indfører de rette politikker eller ikke 
gennemfører de nødvendige 
strukturreformer kan indebære spild af 
finansielle ressourcer eller endog reducere 
incitamenterne til at korrigere 
uhensigtsmæssige økonomiske politikker;

Or. en

Ændringsforslag 10
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. fremhæver, at en stærk og solidt 
finansieret samhørighedspolitik kan 
hindre fremtidige økonomiske og 
finansielle kriser i Europa og navnlig kan 
beskytte tilbagestående regioner;

Or. en

Ændringsforslag 11
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at samhørighedspolitikkens 
fleksible instrumenter i en krisetid hurtigt 
kan tilpasses til skiftende behov og 
barskere finansielle vilkår; henviser til, at 
nødforanstaltninger som f.eks. 

4. understreger, at samhørighedspolitikkens 
fleksible instrumenter i en krisetid hurtigt 
kan tilpasses til skiftende behov og 
barskere finansielle vilkår; henviser til, at 
nødforanstaltninger som f.eks. 
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forudbetalinger eller højere 
medfinansieringssatser er blevet 
kombineret med langsigtede 
politikforanstaltninger, der skal stimulere 
væksten og skabe beskæftigelse;

forudbetalinger eller højere 
medfinansieringssatser er blevet 
kombineret med langsigtede 
politikforanstaltninger, der skal stimulere 
væksten og skabe beskæftigelse; glæder 
sig i denne forbindelse over 
Kommissionens initiativ til så vidt muligt 
at omfordele ikke-tildelte 
strukturfondsmidler til fordel for små og 
mellemstore virksomheder, 
energieffektivitet og beskæftigelse af 
unge;

Or. en

Ændringsforslag 12
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 4 – nr. 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1) understreger, at det er nødvendigt at 
modernisere den offentlige forvaltning, da 
dette er en væsentlig faktor med henblik 
på at øge medlemsstaternes udnyttelse af 
midler fra strukturfondene; foreslår, at 
medlemsstaterne tilbydes eksperthjælp, 
hvis de ønsker det; påpeger, at udnyttelsen 
af strukturfondene også bør forbedres ved 
at lette de administrative byrder;  

Or. en

Ændringsforslag 13
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. betragter med stor bekymring den 5. er dybt bekymret over den negative 
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betydelige risiko for en ny recession i 
euroområdet, som er kendetegnet ved en 
sammentrækning af økonomien og 
stigende arbejdsløshed;

indflydelse, som budgetkonsolidering har 
på væksten og jobskabelsen; glæder sig 
over Kommissionens erkendelse af, at der 
kun kan skabes såvel vækst som social 
retfærdighed gennem en differentieret 
tilgang over for medlemsstaterne med 
hensyn til budgetkonsolidering;  

Or. en

Ændringsforslag 14
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at en yderligere styrkelse af den 
finanspolitiske disciplin og de finansielle 
institutioner på såvel nationalt som 
regionalt og lokalt plan er en forudsætning
for at øge markedets tillid til den mellem-
og langsigtede bæredygtighed af de
offentlige finanser i euroområdet, hvilket 
har afgørende betydning for væksten;
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at tilstræbe budgetkonsolidering og 
overholde reglerne om budgetbalance i 
overensstemmelse med stabilitets- og 
vækstpagten, der tager hensyn til de 
enkelte landes makrofinansielle situation;

6. mener, at en bredere anlagt og mere 
afbalanceret budgetkonsolidering på såvel 
nationalt som regionalt og lokalt plan kan 
bidrage til opnåelse af bæredygtige 
offentlige finanser, forbedring af 
markedets tillid, forbedring af 
konkurrenceevnen, øget vækst og 
forbedring af beskæftigelsesmulighederne 
i både euroområdet og hele EU;  

Or. en

Ændringsforslag 15
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer medlemsstaterne til i deres 7. opfordrer medlemsstaterne til i deres 
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budgetter, på såvel udgifts- som 
indtægtssiden, at prioritere 
vækstfremmende politikker, særlig på 
områder som uddannelse, forskning, 
innovation, infrastruktur og energi, og til at 
sikre effektiviteten af sådanne udgifter og 
indtægter;

budgetter, på såvel udgifts- som 
indtægtssiden, at prioritere 
vækstfremmende politikker, særlig på 
områder som uddannelse, forskning, 
innovation, ikt, infrastruktur og energi, og 
til at sikre effektiviteten af sådanne 
udgifter og indtægter;

Or. en

Ændringsforslag 16
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer medlemsstaterne til i deres 
budgetter, på såvel udgifts- som 
indtægtssiden, at prioritere 
vækstfremmende politikker, særlig på 
områder som uddannelse, forskning, 
innovation, infrastruktur og energi, og til at 
sikre effektiviteten af sådanne udgifter og 
indtægter;

7. opfordrer medlemsstaterne til i deres 
budgetter, på såvel udgifts- som 
indtægtssiden, at prioritere 
vækstfremmende politikker, særlig på 
områder som uddannelse, forskning, 
innovation, infrastruktur og energi, og til at 
sikre effektiviteten af sådanne udgifter og 
indtægter; fremhæver, at man bør være 
særlig opmærksom på, at det er 
nødvendigt at styrke udbredelsen og 
effektiviteten af arbejdsformidlingerne og 
aktive arbejdsmarkedspolitikker;

Or. en

Ændringsforslag 17
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer medlemsstaterne til i deres 
budgetter, på såvel udgifts- som 
indtægtssiden, at prioritere 

7. opfordrer medlemsstaterne til i deres 
budgetter, på såvel udgifts- som 
indtægtssiden, at prioritere 



PE501.919v01-00 12/17 AM\921282DA.doc

DA

vækstfremmende politikker, særlig på 
områder som uddannelse, forskning, 
innovation, infrastruktur og energi, og til at 
sikre effektiviteten af sådanne udgifter og 
indtægter;

vækstfremmende politikker, særlig på 
områder som uddannelse, forskning, 
innovation, infrastruktur og energi, og til at 
sikre effektiviteten af sådanne udgifter og 
indtægter; påpeger, at det er muligt at 
opnå vækst uden at øge det nationale 
budget, men ved at prioritere 
investeringer i vækstfremmende 
politikker;

Or. en

Ændringsforslag 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer medlemsstaterne til at lægge 
særlig vægt på livslang læring og 
omskolingsprogrammer for at undgå, at 
der i kommende årtier opstår mangel på 
arbejdskraft på områder af særlig 
interesse; 

Or. en

Ændringsforslag 19
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at sikre, at der er sammenhæng mellem 
de forskellige økonomiske 
politikinstrumenter, særlig hvad angår 
politikker, der sigter på en ligevægtig
opnåelse af Europa 2020-strategiens mål 
og overordnede mål, for at tiltrække 

8. understreger, at det er nødvendigt at 
skabe overensstemmelse mellem de 
forskellige medlemsstaters og regioners 
økonomiske politikker, og at der i denne 
forbindelse bør rettes særlig 
opmærksomhed mod de afsmittende 
virkninger af de enkelte medlemsstaters 
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investorer og genoprette deres tillid og 
dermed opnå en langsigtet finansiering af 
realøkonomien;

økonomiske politikker; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne og 
regionerne til at sikre, at der er 
sammenhæng mellem de forskellige 
økonomiske politikinstrumenter, særlig 
hvad angår politikker, der sigter på 
opnåelse af Europa 2020-strategiens mål, 
for at genoprette investorernes tillid og 
dermed opnå en langsigtet finansiering af 
realøkonomien; opfordrer under 
henvisning til mange virksomheders og 
husholdningers begrænsede og 
bekostelige adgang til finansiering 
Kommissionen til fortsat at samarbejde 
med medlemsstaterne om at fremme 
brugen af ikke-anvendte strukturmidler 
og tilskynde dem til i fuldt omfang at gøre 
brug af nye, innovative 
risikodelingsinstrumenter (som f.eks. 
projektobligationer) med henblik på at 
bidrage til at frigøre private midler;

Or. en

Ændringsforslag 20
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. er dybt bekymret over, at 
langtidsledigheden flere år efter 
indledningen af den systemiske krise 
fortsat stiger i EU, ledsaget af en 
ungdomsarbejdsløshed, der har nået 
alarmerende niveauer, stigende 
fattigdomsrisici og social udstødelse uden 
udsigt til umiddelbar forbedring;

Or. en
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Ændringsforslag 21
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. opfordrer indtrængende 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
regionerne til at prioritere målrettede 
foranstaltninger til bekæmpelse af den 
høje arbejdsløshed; opfordrer 
Kommissionen til at medtage bekæmpelse 
af ungdomsarbejdsløshed og -fattigdom 
som et af Europa 2020-strategiens delmål 
i det europæiske semester;

Or. en

Ændringsforslag 22
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer til vedtagelse af kraftige 
forholdsregler, der skal genskabe tilliden til 
banksektoren og dermed øge 
investeringerne; henviser til, at manglende
adgang til finansiering fortsat er en af de 
kritiske barrierer, der forhindrer SMV'er i 
at finde den nødvendige private kapital til 
at modsvare EU-medfinansiering og 
genfinde deres konkurrenceevne;

9. opfordrer til vedtagelse af kraftige 
forholdsregler, der skal genskabe tilliden til 
banksektoren og dermed øge 
investeringerne; henviser til, at 
utilstrækkelig adgang til finansiering 
fortsat er en af de kritiske barrierer, der 
forhindrer SMV'er i at finde den 
nødvendige private kapital til at modsvare 
EU-medfinansiering og genfinde deres 
konkurrenceevne; understreger, at 
samhørighedspolitikkens innovative 
finansielle instrumenter sammen med 
kapital fra EIB kan fungere som 
katalysator for målrettede investeringer til 
fordel for SMV'er og udgøre et 
supplement til traditionelle banklån;  
opfordrer Kommissionen til at give 
medlemsstaterne og regionerne 
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deltaljerede oplysninger og yderligere 
støtte og vejledning vedrørende finansielle 
instrumenter under 
samhørighedspolitikken i 2013 og i den 
kommende programmeringsperiode 
(2014-2020); 

Or. en

Ændringsforslag 23
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer til vedtagelse af kraftige 
forholdsregler, der skal genskabe tilliden til 
banksektoren og dermed øge 
investeringerne; henviser til, at manglende 
adgang til finansiering fortsat er en af de 
kritiske barrierer, der forhindrer SMV'er i 
at finde den nødvendige private kapital til 
at modsvare EU-medfinansiering og 
genfinde deres konkurrenceevne;

9. opfordrer til vedtagelse af kraftige 
forholdsregler, der skal genskabe tilliden til 
banksektoren og dermed øge 
investeringerne; henviser til, at manglende 
adgang til finansiering fortsat er en af de 
kritiske barrierer, der forhindrer små og 
mellemstore virksomheder i at finde den 
nødvendige private kapital til at modsvare 
EU-medfinansiering og genfinde deres 
konkurrenceevne; anbefaler, at 
strukturfondene anvendes til finansiering 
af venturekapitalfonde ved at skabe 
yderligere finansiering til små og 
mellemstore virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 24
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der vedvarende kræves 
yderligere bestræbelser med henblik på at 

10. påpeger, at der er behov for mere 
målrettet handling for at skabe betingelser 
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nå målene, især for så vidt angår 
beskæftigelsesområdet, der i forbindelse 
med det europæiske semester er mindst 
lige så vigtigt som væksten; understreger, 
at jobskabelse er en forudsætning for 
bæredygtig vækst og forebyggelse af 
fremtidige kriser;

for et opsving med høj beskæftigelse 
inden for rammerne af det europæiske 
semester;  understreger, at jobskabelse er 
en forudsætning for bæredygtig vækst og 
forebyggelse af fremtidige kriser;

Or. en

Ændringsforslag 25
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. er af den opfattelse, at en styrkelse af 
væksten og produktiviteten kræver øget 
samordning af de økonomiske politikker 
samt vidtrækkende strukturreformer.

11. er af den opfattelse, at en styrkelse af 
væksten, konkurrenceevnen og 
produktiviteten kræver øget samordning af 
de økonomiske politikker samt 
vidtrækkende strukturreformer.

Or. en

Ændringsforslag 26
Mojca Kleva

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. er af den opfattelse, at en styrkelse af 
væksten og produktiviteten kræver øget 
samordning af de økonomiske politikker 
samt vidtrækkende strukturreformer.

11. er af den opfattelse, at det er 
nødvendigt at træffe budget-, vækst- og 
beskæftigelsesforanstaltninger samlet, 
fordi de alle er indbyrdes forbundne og 
sammen udgør forudsætningen for et 
fuldt opsving.

Or. en
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