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Ændringsforslag 1
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over de landespecifikke 
henstillinger for 2013 og især de ambitiøse
tiltag, der skal sætte gang i væksten, 
bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, skabe 
jobs og fremme konkurrenceevnen i EU's 
økonomier;

1. glæder sig over de landespecifikke 
henstillinger for 2013 og især de tiltag, der 
skal sætte gang i væksten, bekæmpe 
ungdomsarbejdsløsheden, skabe jobs og 
fremme konkurrenceevnen i EU's 
økonomier; konstaterer med bekymring, at 
de landespecifikke henstillinger under det 
vedvarende pres fra den økonomiske, 
sociale, finansielle krise samt 
statsgældskrisen samlet set ikke er 
ambitiøse nok; påpeger i lyset af dette, at 
der er mangel på henstillinger for hurtigst 
muligt at genetablere den nødvendige 
långivning til realøkonomien og til 
SMV'er, styrke forbindelsen mellem den 
offentlige og private investeringskapacitet, 
bekæmpe skattesvig og tage fat på 
ØMU'ens sociale dimension;

Or. en

Ændringsforslag 2
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. gentager, at det er Europa-
Parlamentets holdning, at det er 
nødvendigt at styrke den demokratiske 
legitimitet af processen med det 
europæiske semester; understreger, at de 
nationale parlamenter og de regionale og 
lokale myndigheder har meget begrænset 
adgang til processen med det europæiske 
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semester, og deres rolle er praktisk talt 
ignoreret i de landespecifikke 
henstillinger på trods af, at deres bidrag 
og deltagelse er nødvendige, hvis 
chancerne for at opfylde Europa 2020-
målene skal forbedres;

Or. en

Ændringsforslag 3
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fastholder samhørighedspolitikkens 
betydning som det primære 
investeringsinstrument, der spiller en 
central rolle i bekæmpelsen af krisen og i 
at spore EU og dets regioner ind på 
bæredygtig vækst; understreger derfor 
vigtigheden af at sikre passende 
budgetbevillinger inden for rammerne af 
FFR-forhandlingerne til EU's struktur- og 
investeringsfonde og påpeger især deres 
væsentlige andel af investeringerne på en 
række områder, såsom beskæftigelse, 
innovation, bæredygtig udvikling og støtte 
til SMV'er;

2. fastholder samhørighedspolitikkens 
betydning som det primære 
investeringsinstrument på europæisk 
niveau, der spiller en central rolle i 
bekæmpelsen af krisen og i at spore EU og 
dets regioner ind på bæredygtig vækst; 
understreger derfor vigtigheden af at sikre 
passende budgetbevillinger og 
makroøkonomisk konditionalitet inden for 
rammerne af FFR-forhandlingerne om 
EU's struktur- og investeringsfonde og 
påpeger især deres væsentlige andel af 
investeringerne på en række områder, 
såsom beskæftigelse, innovation, 
bæredygtig udvikling og støtte til SMV'er;

Or. de

Ændringsforslag 4
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fastholder samhørighedspolitikkens 2. fastholder samhørighedspolitikkens 
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betydning som det primære 
investeringsinstrument, der spiller en 
central rolle i bekæmpelsen af krisen og i 
at spore EU og dets regioner ind på 
bæredygtig vækst; understreger derfor 
vigtigheden af at sikre passende 
budgetbevillinger inden for rammerne af 
FFR-forhandlingerne til EU's struktur- og 
investeringsfonde og påpeger især deres 
væsentlige andel af investeringerne på en 
række områder, såsom beskæftigelse, 
innovation, bæredygtig udvikling og støtte 
til SMV'er;

betydning som det primære 
investeringsinstrument, der spiller en 
central rolle i bekæmpelsen af krisen ved at 
mindske regionale forskelle og i at spore 
EU og dets regioner ind på bæredygtig 
vækst; understreger derfor vigtigheden af 
at sikre passende budgetbevillinger inden 
for rammerne af FFR-forhandlingerne til 
EU's struktur- og investeringsfonde og 
påpeger især deres væsentlige andel af 
investeringerne på en række områder, 
såsom beskæftigelse, innovation, 
bæredygtig udvikling og støtte til SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 5
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er stærkt bekymret over det store fald 
inden for offentlige og private 
investeringer i den produktive økonomi, 
især på lokalt og regionalt plan; mener, at 
der er behov for afgørende foranstaltninger 
til at reformere produkt- og 
arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige 
vækstmodel på innovation og omstille 
produktionen mod aktiviteter med 
merværdi; er af den faste overbevisning, at 
struktur- og investeringsfondene er 
afgørende for at kunne forhindre og 
afhjælpe eventuelle mangler inden for 
samme førnævnte områder;

3. er stærkt bekymret over det store fald 
inden for offentlige og private 
investeringer i den produktive økonomi, 
især på lokalt og regionalt plan; mener, at 
der er behov for afgørende foranstaltninger 
til at reformere produkt- og 
arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige 
vækstmodel på innovation, en omstilling 
til en grøn lavemissionsøkonomi og 
aktiviteter med høj merværdi; er af den 
faste overbevisning, at struktur- og 
investeringsfondene er afgørende for 
yderligere at styrke samt forhindre og 
afhjælpe eventuelle mangler inden for 
samme førnævnte områder;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er stærkt bekymret over det store fald 
inden for offentlige og private 
investeringer i den produktive økonomi, 
især på lokalt og regionalt plan; mener, at 
der er behov for afgørende foranstaltninger 
til at reformere produkt- og 
arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige 
vækstmodel på innovation og udvikle 
produktionen mod aktiviteter med 
merværdi; er af den faste overbevisning, at 
struktur- og investeringsfondene er 
afgørende for at kunne forebygge og 
afhjælpe utilstrækkeligheder inden for 
førnævnte områder;

3. er stærkt bekymret over det store fald 
inden for offentlige og private 
investeringer i den produktive økonomi, 
især på lokalt og regionalt plan; mener, at 
der er behov for afgørende foranstaltninger 
til at reformere produkt- og 
arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige 
vækstmodel på innovation og udvikle 
produktionen mod aktiviteter med 
merværdi; er af den faste overbevisning, at 
struktur- og investeringsfondene er 
afgørende for at kunne forebygge og 
afhjælpe utilstrækkeligheder inden for 
førnævnte områder og for at øge offentlige 
investeringer; påpeger, at der er 
muligheder, der kan anvendes i 
medlemsstaterne til at støtte offentlige 
investeringer fra strukturfondene ved at 
give disse midlers finansielle procedurer 
en vis fleksibilitet, f.eks. ved at øge 
medfinansieringssatser for de stater, der 
indgår i et tilpasningsprogram og 
modtager finansiel støtte fra EU, eller ved 
at forlænge frigørelsesreglen med et år 
for alle medlemsstater i 
programmeringsperioden 2007-2013 (som 
det vil være tilfældet i 
programmeringsperioden 2014-2020);

Or. en

Ændringsforslag 7
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er stærkt bekymret over det store fald 
inden for offentlige og private 
investeringer i den produktive økonomi, 
især på lokalt og regionalt plan; mener, at 
der er behov for afgørende foranstaltninger 
til at reformere produkt- og 
arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige 
vækstmodel på innovation og udvikle 
produktionen mod aktiviteter med 
merværdi; er af den faste overbevisning, at 
struktur- og investeringsfondene er 
afgørende for at kunne forebygge og 
afhjælpe utilstrækkeligheder inden for 
førnævnte områder;

3. er stærkt bekymret over det store fald 
inden for offentlige og private 
investeringer i den produktive økonomi, 
især på lokalt og regionalt plan; mener, at 
der er behov for afgørende foranstaltninger 
til at reformere produkt- og 
arbejdsmarkederne, indføre en forsigtig 
lønpolitik, basere den fremtidige 
vækstmodel på innovation og udvikle 
produktionen mod aktiviteter med 
merværdi; mener, at en holdbar 
økonomisk politik er betinget af at have 
meget gunstige vilkår for opstart af nye 
virksomheder; er af den faste 
overbevisning, at struktur- og 
investeringsfondene er afgørende for at 
kunne forebygge og afhjælpe 
utilstrækkeligheder inden for førnævnte 
områder;

Or. de

Ændringsforslag 8
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. påpeger, at EU's struktur- og 
investeringsfonde udgør en væsentlig 
løftestang for at stimulere økonomien, 
navnlig gennem brugen af innovative 
finansielle instrumenter, i en tid med 
voldsomme finanspolitiske stramninger og 
reduceret udlånskapacitet i den private 
sektor; mener, at en øget anvendelse af 
innovative finansielle instrumenter inden 
for samhørighedspolitikken kan skabe 
partnerskaber mellem den offentlige og 
private sektor, have en multiplikatoreffekt 
på EU-budgettet, garantere en vigtig 



PE516.682v01-00 8/15 AM\944060DA.doc

DA

finansieringsstrøm for strategiske 
regionale investeringer og øge EU's 
vækstpotentiale; bifalder i denne 
forbindelse den vigtige rolle, som de nye 
innovative finansielle instrumenter vil 
spille i samhørighedspolitikken i 
programmeringsperioden 2014-2020; 
opfordrer Kommissionen til at give 
finansielle instrumenter en klarere 
position i de landespecifikke henstillinger 
og i højere grad bringe de europæiske 
struktur- og investeringsfonde på linje 
med EIB-programmer, særligt inden for 
området lånegarantier til SMV'er og 
mikrovirksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 9
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. er bekymret over den fortsatte massive 
afindustrialisering af visse regioner i 
Europa, der fører til overdreven 
arbejdsløshed og talrige demografiske 
problemer;

Or. ro

Ændringsforslag 10
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. konstaterer med bekymring, at 
finansieringen af den produktive 
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økonomi, især for SMV'ernes 
vedkommende, ikke er blevet genetableret 
overalt i EU, og at de mindre udviklede 
regioner er værst ramt; påpeger, at 
stigende forskelle i adgangen til lån kan 
uddybe de regionale forskelle yderligere; 
understreger derfor betydningen af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
for koblingen mellem offentlige og private 
investeringer og alternative 
finansieringskilder til SMV'er; opfordrer 
Kommissionen til rettidigt og før starten 
af programperioden 2014-2020 at sikre 
juridisk klarhed og gennemsigtighed 
omkring brugen af innovative finansielle 
instrumenter, der er klar til brug;

Or. en

Ændringsforslag 11
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at selvom de finansielle 
beskyttelsesforanstaltninger, der er blevet 
vedtaget af ECB, har beroliget 
finansmarkederne, er problemet 
vedrørende konkurrenceevnen i 
euroområdet endnu ikke blevet løst;

4. mener, at selvom de finansielle 
beskyttelsesforanstaltninger, der er blevet 
vedtaget af ECB, har bidraget til
stabiliteten i euroområdet og har beroliget 
finansmarkederne, er problemet 
vedrørende konkurrenceevnen i 
euroområdet endnu ikke blevet løst;

Or. en

Ændringsforslag 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over 
arbejdsmarkedsreformerne med henblik på 
at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og 
ekstern fleksibilitet, begrænse 
opsplitningen og lette jobskift; erindrer 
imidlertid om, at der er behov for flere og 
mere dybdegående reformer, især for at 
fremme arbejdsmarkedets mobilitet og 
unges mobilitet med særligt henblik på at 
forbedre unges erhvervsmuligheder, 
navnlig de unge, der har svært ved at 
komme ind på arbejdsmarkedet, og at 
hjælpe med jobsøgning og at skabe klarhed 
og gennemsigtighed i forholdet mellem 
uddannelse og erhvervstræning for at opnå 
bedre overensstemmelse mellem 
kvalifikationer og ledige job;

5. glæder sig over 
arbejdsmarkedsreformerne med henblik på 
at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og 
ekstern fleksibilitet, begrænse 
opsplitningen og lette jobskift; erindrer 
imidlertid om, at der er behov for flere og 
mere dybdegående reformer, især for at 
fremme arbejdsmarkedets mobilitet og 
unges mobilitet med særligt henblik på at 
forbedre erhvervsmuligheder og lave 
iværksætterprogrammer for unge, navnlig 
for de unge, der har svært ved at komme 
ind på arbejdsmarkedet, og at hjælpe med 
jobsøgning og at skabe klarhed og 
gennemsigtighed i forholdet mellem 
uddannelse og erhvervstræning for at opnå 
bedre overensstemmelse mellem 
kvalifikationer og ledige job og således 
undgå at forværre manglen på kvalificeret 
arbejdskraft;

Or. ro

Ændringsforslag 13
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over 
arbejdsmarkedsreformerne med henblik på 
at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og 
ekstern fleksibilitet, begrænse 
opsplitningen og lette jobskift; gør 
imidlertid opmærksom på, at der er behov 
for flere og mere dybdegående reformer, 
især for at fremme arbejdsmarkedets 
mobilitet og unges mobilitet med særligt 
henblik på at forbedre unges 

5. glæder sig over 
arbejdsmarkedsreformerne med henblik på 
at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og 
ekstern fleksibilitet, begrænse 
opsplitningen og lette jobskift; gør 
imidlertid opmærksom på, at der er behov 
for flere og mere dybdegående reformer, 
især for at fremme arbejdsmarkedets 
mobilitet og unges mobilitet; opfordrer i 
denne sammenhæng og i forbindelse med 
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erhvervsmuligheder, navnlig de unge, der 
har svært ved at komme ind på 
arbejdsmarkedet, og at hjælpe med 
jobsøgning og at skabe klarhed og 
gennemsigtighed i forholdet mellem almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse for at 
opnå bedre overensstemmelse mellem 
kvalifikationer og ledige job;

ungdomsarbejdsløshedens alarmerende 
størrelse Kommissionen til at fokusere 
særligt på at forbedre unges
erhvervsmuligheder, navnlig de unge, der 
har svært ved at komme ind på 
arbejdsmarkedet, og at hjælpe med 
jobsøgning og at skabe klarhed og 
gennemsigtighed i forholdet mellem almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse for at 
opnå bedre overensstemmelse mellem 
kvalifikationer og ledige job;

Or. en

Ændringsforslag 14
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over 
arbejdsmarkedsreformerne med henblik på 
at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og 
ekstern fleksibilitet, begrænse 
opsplitningen og lette jobskift; gør 
imidlertid opmærksom på, at der er behov 
for flere og mere dybdegående reformer, 
især for at fremme arbejdsmarkedets 
mobilitet og unges mobilitet med særligt 
henblik på at forbedre unges 
erhvervsmuligheder, navnlig de unge, der 
har svært ved at komme ind på 
arbejdsmarkedet, og at hjælpe med 
jobsøgning og at skabe klarhed og 
gennemsigtighed i forholdet mellem 
uddannelse og erhvervstræning for at opnå 
bedre overensstemmelse mellem 
kvalifikationer og ledige job;

5. glæder sig over 
arbejdsmarkedsreformerne med henblik på 
at fremme arbejdsmarkedets 
omstillingsevne, skabe mere intern og 
ekstern fleksibilitet, begrænse 
opsplitningen og lette jobskift; gør 
imidlertid opmærksom på, at der er behov 
for flere og mere dybdegående reformer, 
især for at fremme arbejdsmarkedets 
mobilitet og unges mobilitet med særligt 
henblik på at forbedre unges 
erhvervsmuligheder, navnlig de unge, der 
har svært ved at komme ind på 
arbejdsmarkedet, og at hjælpe med 
jobsøgning og at skabe klarhed og 
gennemsigtighed i forholdet mellem 
uddannelse og erhvervstræning for at opnå 
bedre overensstemmelse mellem 
kvalifikationer og ledige job; erkender, at 
tosporet erhvervsuddannelse er særdeles 
velegnet til arbejdsmarkedets behov og 
gør det lettere for unge at finde deres 
første job;
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Or. de

Ændringsforslag 15
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. fremhæver, at det er nødvendigt at 
give prioritet til alle de foranstaltninger, 
som der rådes over, for at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshedskrisen;

Or. en

Ændringsforslag 16
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at strukturreformer på 
regionalt, nationalt og EU-plan er mere 
nødvendige end nogensinde før for at 
skabe beskæftigelsesmuligheder målrettet 
den unge arbejdsstyrke; understreger, at 
disse bestræbelser bør fokusere særligt på 
at tilpasse EU's beskæftigelsesstrategier 
til den europæiske økonomis fremtidige 
krav;

Or. ro

Ændringsforslag 17
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger, at det er nødvendigt at 
fortsætte med programmer, der kan 
tilskynde unge til at blive iværksættere 
gennem oprettelse af særlige muligheder 
for at starte virksomheder ledsaget af øget 
adgang til europæisk finansiering og 
erhvervsrådgivning;

Or. ro

Ændringsforslag 18
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. anser det for nødvendigt at komme 
med meget hurtige tiltag til at gøre EU 
mere konkurrencedygtig på internationalt 
plan og skabe bæredygtig intern vækst; 
understreger, at indsatsen skal rettes mod 
skabelsen af innovative ordninger med 
billigere og lettere tilgængelig kredit for 
SMV'er og forbedring af erhvervsklimaet 
ved at fremme nye kilder til kapital, 
herunder udlån mellem virksomheder, og 
lette adgangen til risikovillig kapital;

Or. ro

Ændringsforslag 19
Michael Theurer

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. glæder sig over det faldende antal 
medlemsstater, der er i gang med 
proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 
stort underskud; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
udnytte alle fleksibilitetsmargener, der er 
indbygget i den forebyggende del af 
stabilitets- og vækstpagten (SVP), for at 
afbalancere behovene for produktive 
offentlige investeringer med 
målsætningerne om finanspolitisk 
disciplin, f.eks. ved at undtage de samlede 
niveauer for national medfinansiering af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
fra stabilitets- og vækstpagtens 
begrænsninger eller ved i beregningerne i 
forbindelse med pagten at tage hensyn til 
den pågældende medlemsstats nettobehov 
for selvfinansiering og ikke bruttobehovet.

7. glæder sig over det faldende antal 
medlemsstater, der er i gang med 
proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 
stort underskud og det forhold, at 
medlemsstaterne reducerer deres gæld og 
konsoliderer deres budgetter; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udnytte alle 
fleksibilitetsmargener, der er indbygget i 
den forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten (SVP), for at afbalancere 
behovene for produktive offentlige 
investeringer med målsætningerne om 
finanspolitisk disciplin, f.eks. ved at 
undtage de samlede niveauer for national 
medfinansiering af de europæiske struktur-
og investeringsfonde fra stabilitets- og 
vækstpagtens begrænsninger eller ved i 
beregningerne i forbindelse med pagten at 
tage hensyn til den pågældende 
medlemsstats nettobehov for 
selvfinansiering og ikke bruttobehovet.

Or. de

Ændringsforslag 20
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. minder om, at Europa-Parlamentet er 
imod forslaget om makroøkonomisk 
konditionalitet inden for rammerne af 
FFR-forhandlingerne til EU's struktur-
og investeringsfonde, da dette, uanset 
forholdet mellem de politiske resultater på 
regionalt og nationalt plan, ville straffe 
regionerne for eventuel manglende 
overholdelse af procedurerne for 
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økonomisk styring på nationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 21
Mojca Kleva Kekuš

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. opfordrer Kommissionen til at 
fuldende ØMU'en ved at fremsætte 
lovgivningsforslag knyttet til den sociale 
søjle; understreger, at en social 
resultattavle, der kan fungere som 
centralt element i denne søjle, også skal 
omfatte relevante regionale og lokale 
forhold;

Or. en


