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Ändringsförslag 1
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar de 
landsspecifika rekommendationerna för 
2013, särskilt deras fokus på ambitiösa
åtgärder för att få fart på tillväxten, åtgärda 
arbetslösheten och skapa arbetstillfällen 
och stärka EU-ekonomiernas 
konkurrenskraft.

1. Europaparlamentet välkomnar de 
landsspecifika rekommendationerna för 
2013, särskilt deras fokus på åtgärder för 
att få fart på tillväxten, åtgärda 
arbetslösheten och skapa arbetstillfällen 
och stärka EU-ekonomiernas 
konkurrenskraft. Parlamentet konstaterar 
bekymrat att de landsspecifika 
rekommendationerna som helhet inte är 
tillräckligt ambitiösa, med tanke på det 
fortsatta trycket från den ekonomiska, 
sociala och finansiella krisen samt 
statsskuldskrisen. Mot bakgrund av detta 
pekar parlamentet på avsaknaden av 
rekommendationer avseende ett snabbt 
återupptagande av välbehövlig utlåning 
till realekonomin och till små och 
medelstora företag, stärkandet av banden 
mellan offentlig och privat 
investeringskapacitet, bekämpande av 
skattefusk och hantering av 
EMU:s sociala dimension.

Or. en

Ändringsförslag 2
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet bekräftar 
parlamentets ståndpunkt om behovet av 
att stärka den europeiska 
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planeringsterminens demokratiska 
legitimitet. Parlamentet betonar att de 
nationella parlamenten, liksom de 
regionala och lokala myndigheterna, har 
mycket begränsad tillgång till arbetet med 
den europeiska planeringsterminen och 
att deras roll nästan helt förbises inom de 
landsspecifika rekommendationerna, trots 
att deras bidrag och deltagande behövs 
för att öka möjligheterna att nå 
Europa 2020-målen.

Or. en

Ändringsförslag 3
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken har stor 
betydelse som det huvudsakliga 
investeringsinstrumentet och spelar en 
central roll för att bekämpa krisen och föra 
in EU och dess regioner på en väg mot 
hållbar tillväxt. Parlamentet understryker 
därför vikten av att garantera tillräckliga 
budgetmedel i samband med 
förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen till Europeiska unionens 
struktur- och investeringsfonder, framför 
allt med hänsyn till deras nyckelandel av 
investeringarna inom en rad områden 
såsom sysselsättning, innovation, hållbar 
utveckling och stöd till små och medelstora 
företag.

2. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken har stor 
betydelse som det huvudsakliga 
investeringsinstrumentet på EU-nivå och 
spelar en central roll för att bekämpa krisen 
och föra in EU och dess regioner på en väg 
mot hållbar tillväxt. Parlamentet 
understryker därför vikten av att garantera 
tillräckliga budgetmedel och
makroekonomisk villkorlighet i samband 
med förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen till Europeiska unionens 
struktur- och investeringsfonder, framför 
allt med hänsyn till deras nyckelandel av 
investeringarna inom en rad områden 
såsom sysselsättning, innovation, hållbar 
utveckling och stöd till små och medelstora 
företag.

Or. de
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Ändringsförslag 4
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken har stor 
betydelse som det huvudsakliga 
investeringsinstrumentet och spelar en 
central roll för att bekämpa krisen och föra 
in EU och dess regioner på en väg mot 
hållbar tillväxt. Parlamentet understryker 
därför vikten av att garantera tillräckliga 
budgetmedel i samband med 
förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen till Europeiska unionens 
struktur- och investeringsfonder, framför 
allt med hänsyn till deras nyckelandel av 
investeringarna inom en rad områden 
såsom sysselsättning, innovation, hållbar 
utveckling och stöd till små och medelstora 
företag.

2. Europaparlamentet betonar att 
sammanhållningspolitiken har stor 
betydelse som det huvudsakliga 
investeringsinstrumentet och spelar en 
central roll för att bekämpa krisen, minska 
de regionala skillnaderna och föra in EU 
och dess regioner på en väg mot hållbar 
tillväxt. Parlamentet understryker därför 
vikten av att garantera tillräckliga 
budgetmedel i samband med 
förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen till Europeiska unionens 
struktur- och investeringsfonder, framför 
allt med hänsyn till deras nyckelandel av 
investeringarna inom en rad områden 
såsom sysselsättning, innovation, hållbar 
utveckling och stöd till små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 5
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är mycket oroat över 
att de offentliga och privata investeringarna 
i den produktiva ekonomin väsentligt har 
minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande 
åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig 
lönepolitik och basera den framtida 
tillväxtmodellen på innovation och flytta 

3. Europaparlamentet är mycket oroat över 
att de offentliga och privata investeringarna 
i den produktiva ekonomin väsentligt har 
minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande 
åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig 
lönepolitik och basera den framtida 
tillväxtmodellen på innovation, en 
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produktionen till verksamheter med stort 
mervärde. Parlamentet uttrycker sin fasta 
övertygelse om att struktur- och 
investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att förhindra och mildra 
eventuella brister avseende ovannämnda 
aspekter.

övergång till en grön ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och verksamheter med 
stort mervärde. Parlamentet uttrycker sin 
fasta övertygelse om att struktur- och 
investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att ytterligare stärka liksom 
för att förhindra och mildra eventuella 
brister avseende ovannämnda aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 6
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är mycket oroat över 
att de offentliga och privata investeringarna 
i den produktiva ekonomin väsentligt har 
minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande 
åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig 
lönepolitik och basera den framtida 
tillväxtmodellen på innovation och flytta 
produktionen till verksamheter med stort 
mervärde. Parlamentet uttrycker sin fasta 
övertygelse om att struktur- och 
investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att förhindra och mildra 
eventuella brister avseende ovannämnda 
aspekter.

3. Europaparlamentet är mycket oroat över 
att de offentliga och privata investeringarna 
i den produktiva ekonomin väsentligt har 
minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande 
åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig 
lönepolitik och basera den framtida 
tillväxtmodellen på innovation och flytta 
produktionen till verksamheter med stort 
mervärde. Parlamentet uttrycker sin fasta 
övertygelse om att struktur- och 
investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att förhindra och mildra 
eventuella brister avseende ovannämnda 
aspekter och för att främja offentliga 
investeringar. Parlamentet framhåller 
möjligheter som medlemsstaterna skulle 
kunna utnyttja för att stödja offentliga 
investeringar från strukturfonderna 
genom att medge en viss flexibilitet i de 
förfaranden som styr dessa fonder, t.ex. 
genom att höja samfinansieringsnivåerna 
för de medlemsstater som deltar i ett 
saneringsprogram och erhåller EU-stöd 
eller genom att förlänga bestämmelsen 
om återtagande med ett år för alla 
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medlemsstater under programperioden 
2007–2013 (på samma sätt som kommer 
att ske under programperioden 2014–
2020).

Or. en

Ändringsförslag 7
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är mycket oroat över 
att de offentliga och privata investeringarna 
i den produktiva ekonomin väsentligt har 
minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande 
åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig 
lönepolitik och basera den framtida 
tillväxtmodellen på innovation och flytta 
produktionen till verksamheter med stort 
mervärde. Parlamentet uttrycker sin fasta 
övertygelse om att struktur- och 
investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att förhindra och mildra 
eventuella brister avseende ovannämnda 
aspekter.

3. Europaparlamentet är mycket oroat över 
att de offentliga och privata investeringarna 
i den produktiva ekonomin väsentligt har 
minskat, särskilt på lokal och regional nivå. 
Parlamentet anser att det behövs avgörande 
åtgärder för att reformera produkt– och 
arbetsmarknaderna, anta en försiktig
lönepolitik och basera den framtida 
tillväxtmodellen på innovation och flytta 
produktionen till verksamheter med stort 
mervärde. Parlamentet anser att en 
hållbar ekonomisk politik kräver mycket 
fördelaktiga villkor för nyetableringar av 
företag. Parlamentet uttrycker sin fasta 
övertygelse om att struktur- och 
investeringsfonderna är av avgörande 
betydelse för att förhindra och mildra 
eventuella brister avseende ovannämnda 
aspekter.

Or. de

Ändringsförslag 8
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påpekar att 
EU:s struktur- och investeringsfonder, i 
en tid som kännetecknas av kraftiga 
finanspolitiska åtstramningar och 
minskad utlåningskapacitet i den privata 
sektorn, utgör en viktig hävstång för att 
stimulera ekonomin, särskilt genom 
användningen av innovativa finansiella 
instrument. Parlamentet anser att en ökad 
användning av innovativa finansiella 
instrument inom 
sammanhållningspolitiken kan främja 
offentlig-privata partnerskap, skapa en 
multiplikatoreffekt för EU:s budget, 
garantera en viktig finansieringsmöjlighet 
för strategiska regionala investeringar 
och höja EU:s tillväxtpotential. I detta 
sammanhang välkomnar parlamentet den 
viktiga roll som de nya innovativa 
finansiella instrumenten kommer att spela 
inom ramen för 
sammanhållningspolitiken under 
programperioden 2014–2020. Parlamentet 
uppmanar med eftertryck kommissionen 
att ge de finansiella instrumenten en 
tydligare ställning inom de landsspecifika 
rekommendationerna och att stärka 
anpassningen av EU:s struktur- och 
investeringsfonder till EIB-programmen, 
särskilt när det gäller lånegarantier för 
små och medelstora företag samt 
mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 9
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)



AM\944060SV.doc 9/16 PE516.682v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet är oroat över att 
den mycket omfattande 
avindustrialiseringen fortsätter i vissa 
EU-regioner, vilket har lett till hög 
arbetslöshet och många demografiska 
problem.

Or. ro

Ändringsförslag 10
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet konstaterar 
bekymrat att finansieringen av den 
produktiva ekonomin, särskilt små och 
medelstora företag, inte har återupptagits 
i hela EU och att de minst utvecklade 
regionerna är de som drabbats hårdast. 
Parlamentet framhåller att de växande 
skillnaderna i tillgången till lån 
ytterligare kan fördjupa obalanserna 
mellan regionerna. Parlamentet betonar 
således att EU:s struktur- och 
investeringsfonder måste kunna koppla 
samman offentliga och privata 
investeringar och tillhandahålla 
alternativa finansieringskällor för små 
och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att snabbt och 
innan programperioden 2014–2020 börjar 
garantera rättslig klarhet och transparens 
i frågor som rör användningen av
tillgängliga innovativa finansiella 
instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att de 
finansiella skyddsåtgärderna, som antagits 
av ECB, har lett till lugnare 
finansmarknader men har inte löst 
problemet med konkurrenskraften inom 
euroområdet.

4. Europaparlamentet anser att de 
finansiella skyddsåtgärderna, som antagits 
av ECB, har bidragit till att stabilisera 
euroområdet och till lugnare 
finansmarknader men har inte löst 
problemet med konkurrenskraften inom 
euroområdet.

Or. en

Ändringsförslag 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
arbetsmarknadsreformerna, som syftade till 
att förbättra arbetsmarknadens 
motståndskraft, införa större intern och 
extern flexibilitet, minska fragmenteringen 
och underlätta byte av jobb. Parlamentet 
påminner dock om att det behövs 
ytterligare och mer långtgående reformer, 
särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten 
för ungdomar, med särskild fokus på att 
förbättra arbetsmöjligheterna för 
ungdomar, särskilt dem med svårigheter att 
komma ut på arbetsmarknaden, 
tillhandahålla hjälp med jobbsökande och 
fastställa tydliga och transparenta 
kopplingar mellan utbildning och 
yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten.

5. Europaparlamentet välkomnar 
arbetsmarknadsreformerna, som syftade till 
att förbättra arbetsmarknadens 
motståndskraft, införa större intern och 
extern flexibilitet, minska fragmenteringen 
och underlätta byte av jobb. Parlamentet 
påminner dock om att det behövs 
ytterligare och mer långtgående reformer, 
särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten 
för ungdomar, med särskild fokus på att 
förbättra arbetsmöjligheterna och främja 
entreprenörsprogram för ungdomar, 
särskilt dem med svårigheter att komma ut 
på arbetsmarknaden, tillhandahålla hjälp 
med jobbsökande och fastställa tydliga och 
transparenta kopplingar mellan utbildning 
och yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten, i syfte 
att undvika att bristen på kvalificerad 
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arbetskraft fördjupas.

Or. ro

Ändringsförslag 13
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
arbetsmarknadsreformerna, som syftade till 
att förbättra arbetsmarknadens 
motståndskraft, införa större intern och 
extern flexibilitet, minska fragmenteringen 
och underlätta byte av jobb. Parlamentet 
påminner dock om att det behövs 
ytterligare och mer långtgående reformer, 
särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten 
för ungdomar, med särskild fokus på att 
förbättra arbetsmöjligheterna för 
ungdomar, särskilt dem med svårigheter att 
komma ut på arbetsmarknaden, 
tillhandahålla hjälp med jobbsökande och 
fastställa tydliga och transparenta 
kopplingar mellan utbildning och 
yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten.

5. Europaparlamentet välkomnar 
arbetsmarknadsreformerna, som syftade till 
att förbättra arbetsmarknadens 
motståndskraft, införa större intern och 
extern flexibilitet, minska fragmenteringen 
och underlätta byte av jobb. Parlamentet 
påminner dock om att det behövs 
ytterligare och mer långtgående reformer, 
särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten 
för ungdomar. I detta avseende och med 
hänvisning till de alarmerande siffrorna 
om ungdomsarbetslösheten i Europa 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
särskilt fokusera på att förbättra 
arbetsmöjligheterna för ungdomar, särskilt 
dem med svårigheter att komma ut på 
arbetsmarknaden, tillhandahålla hjälp med 
jobbsökande och fastställa tydliga och 
transparenta kopplingar mellan utbildning 
och yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten.

Or. en

Ändringsförslag 14
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
arbetsmarknadsreformerna, som syftade till 
att förbättra arbetsmarknadens 
motståndskraft, införa större intern och 
extern flexibilitet, minska fragmenteringen 
och underlätta byte av jobb. Parlamentet 
påminner dock om att det behövs 
ytterligare och mer långtgående reformer, 
särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten 
för ungdomar, med särskild fokus på att 
förbättra arbetsmöjligheterna för 
ungdomar, särskilt dem med svårigheter att 
komma ut på arbetsmarknaden, 
tillhandahålla hjälp med jobbsökande och 
fastställa tydliga och transparenta 
kopplingar mellan utbildning och 
yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten.

5. Europaparlamentet välkomnar 
arbetsmarknadsreformerna, som syftade till 
att förbättra arbetsmarknadens 
motståndskraft, införa större intern och 
extern flexibilitet, minska fragmenteringen 
och underlätta byte av jobb. Parlamentet 
påminner dock om att det behövs
ytterligare och mer långtgående reformer, 
särskilt för att förbättra rörligheten på 
arbetsmarknaden och särskilt rörligheten 
för ungdomar, med särskild fokus på att 
förbättra arbetsmöjligheterna för 
ungdomar, särskilt dem med svårigheter att 
komma ut på arbetsmarknaden, 
tillhandahålla hjälp med jobbsökande och 
fastställa tydliga och transparenta 
kopplingar mellan utbildning och 
yrkesutbildning för att bättre matcha 
kompetens med tillgängliga arbeten. 
Parlamentet konstaterar att varvad 
utbildning är perfekt anpassad till 
arbetsmarknadens behov och gör det 
lättare för ungdomar att hitta sitt första 
arbete.

Or. de

Ändringsförslag 15
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet framhåller 
behovet av att prioritera alla tillgängliga 
åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att det mer 
än någonsin behövs strukturreformer på 
regional och nationell nivå samt på 
EU-nivå för att skapa arbetstillfällen för 
ungdomar. Parlamentet betonar att dessa 
insatser måste vara särskilt inriktade på 
att anpassa EU:s sysselsättningsstrategier 
till den europeiska ekonomins framtida 
behov.

Or. ro

Ändringsförslag 17
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar att man 
måste fortsätta med program som främjar 
ungdomars entreprenörsanda, genom 
inrättandet av särskilda företagskuvöser 
för ungdomar samt genom ökad tillgång 
till EU-medel och företagsrådgivning.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att det krävs 
brådskande åtgärder som stärker 
EU:s internationella konkurrenskraft och 
skapar hållbar tillväxt inom EU. 
Parlamentet betonar att åtgärderna måste 
koncentreras på framtagandet av 
nyskapande stödsystem som gör det lättare 
för små och medelstora företag att få 
tillgång till billigare lån, samt på en 
förbättring av företagsklimatet genom 
främjande av nya kapitalkällor, bl.a. 
utlåning mellan företag och förenklad 
tillgång till riskkapital.

Or. ro

Ändringsförslag 19
Michael Theurer

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar att antalet 
medlemsstater som är föremål för 
förfarandet vid alltför stora underskott 
minskar. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utnyttja all utrymme för flexibilitet inom 
ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens 
förebyggande gren för att skapa balans 
mellan behoven av produktiva offentliga 
investeringar och budgetdisciplinmålen, till 
exempel genom att utesluta de totala 
volymerna av nationell medfinansiering 
under struktur- och investeringsfonderna 
från stabilitets- och tillväxtpaktens gränser, 
eller genom att basera beräkningar 
avseende pakten på en medlemsstats 
nettolikviditetsbehov i motsats till 
bruttobehov.

7. Europaparlamentet välkomnar att antalet 
medlemsstater som är föremål för 
förfarandet vid alltför stora underskott 
minskar och att medlemsstaterna minskar 
sina skulder och konsoliderar sina 
budgetar. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utnyttja all utrymme för flexibilitet inom 
ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens 
förebyggande gren för att skapa balans 
mellan behoven av produktiva offentliga 
investeringar och budgetdisciplinmålen, till 
exempel genom att utesluta de totala 
volymerna av nationell medfinansiering 
under struktur- och investeringsfonderna 
från stabilitets- och tillväxtpaktens gränser, 
eller genom att basera beräkningar 
avseende pakten på en medlemsstats 
nettolikviditetsbehov i motsats till 
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bruttobehov.

Or. de

Ändringsförslag 20
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt, under 
förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen, mot förslaget om att koppla 
makroekonomiska villkor till 
EU:s struktur- och investeringsfonder 
eftersom detta, utan någon koppling 
mellan strategiresultat på regional och 
nationell nivå, skulle straffa regioner för 
ett eventuellt misslyckande på nationell 
nivå att fullgöra förfarandena för 
ekonomisk styrning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Mojca Kleva Kekuš

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fullborda EMU genom 
att lägga fram lagstiftningsförslag med 
anknytning till den sociala pelaren. 
Parlamentet betonar att en social 
resultattavla som skulle fungera som 
byggsten för denna pelare även måste 
inkludera relevanta regionala och lokala 
särdrag.
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