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6.2.2013 A7-0032/1 

Ändringsförslag  1 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Aa (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Aa. I sina senaste prognoser förväntar sig 
IMF att den ekonomiska aktiviteten 2013 
kommer att minska 0,2 procent istället för 
att öka med 0,2 procent. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/2 

Ändringsförslag  2 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 3a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen är beredd att acceptera att 
en ”möjlig” justering av tidsfristen för 
korrigeringen av de alltför stora 
underskotten kan vara motiverad i vissa 
fall, med fullt beaktande av både andan 
och ordalydelsen i stabilitets- och 
tillväxtpakten, såsom den ändrats genom  
”sexpacket om ekonomisk styrning”, som 
medlemsstaterna ska respektera.  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/3 

Ändringsförslag  3 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 3b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka och utvärdera 
den finanspolitiska anpassningsprocessen 
och dess följder för den ekonomiska 
situationen i medlemsstaterna, och att på 
grundval av principen om en 
differentierad, smart och tillväxtvänlig 
budgetkonsolidering noggrant övervaka 
anpassningstidsfristernas effekter på 
tillväxt och konsolidering, erkänna de 
strategiska fördelarna som erbjuds genom 
flexibiliteten i stabilitets- och 
tillväxtpakten i tider av ekonomisk 
nedgång och beakta detta vid 
bedömningen av budgetmålet på 
medellång sikt.  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/4 

Ändringsförslag  4 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3c. Europaparlamentet anser att debatten 
den senaste tiden om storleken på den 
finanspolitiska multiplikatorn, särskilt 
efter IMF:s analys av frågan i sin senaste 
World Economic Outlook, har fått 
oberättigat liten uppmärksamhet av 
kommissionen, samtidigt som ett allmänt 
samförstånd har vuxit fram om denna 
fråga med utgångspunkt i de senaste 
teoretiska och empiriska arbetena som 
finns tillgängliga i den ekonomiska 
litteraturen. Parlamentet anser att denna 
fråga är av central betydelse för 
utformningen av politiken eftersom 
felaktiga finanspolitiska multiplikatorer 
kan leda till enorma misstag. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
snabbt göra sina makroekonomiska 
modeller och prognoser tillgängliga så att 
oberoende institut regelbundet kan göra 
grundliga och systematiska kontroller av 
dessa. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/5 

Ändringsförslag  5 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 33a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  33a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att utan dröjsmål 
verka för att skapa lämpliga mekanismer 
för en gemensam förvaltning av 
statsskulderna, nämligen en villkorad 
skuldinlösenfond, för att lätta på vissa 
medlemsstaters skuldbörda och skapa 
förutsättningar för en framtida gemensam 
emission, vilken skulle begränsa 
skillnaderna mellan medlemsstaternas 
finansieringskostnader. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Ändringsförslag  6 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Bilaga 1 – rubriken (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL 
RESOLUTION 

  SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER 
SOM EUROPEISKA RÅDET SKA ANTA 
INOM RAMEN FÖR SINA POLITISKA 

RIKTLINJER 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Ändringsförslag  7 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Bilaga 1 – Rekommendation 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  REKOMMENDATION 1 OM 
TILLVÄXTFRÄMJANDE OCH 
TILLVÄXTVÄNLIGA STRATEGIER 
FÖR BUDGETKONSOLIDERING 

 Europaparlamentet anser att de årliga 
politiska riktlinjer som Europeiska rådet 
ska anta utifrån den årliga 
tillväxtöversikten ska syfta till att: 

 Kommissionen och rådet bör prioritera 
följande strategier: 

 1. Insatserna för uppnå hållbarhet i de 
offentliga finanserna måste bli mer 
proportionerliga och tillväxtvänliga. 
Konsolideringstakten måste differentieras  
mellan länderna och vid behov anpassas 
efter deras budgetutrymme för att skapa 
rätt balans mellan potentiell negativ 
tillväxt och inverkan på sysselsättningen 
och riskerna att skulderna ska bli 
ohållbara. Man måste erkänna de 
strategiska fördelarna av att utnyttja 
flexibiliteten i stabilitets- och 
tillväxtpakten för att begränsa 
budgetkonsolideringsinsatserna till den 
lägre tröskeln på 0,5 procent av BNP. 

 2. De ohållbara ränteskillnaderna mellan 
medlemsstaternas statsskulder måste 
stoppas. Europeiska 
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stabilitetsmekanismen (ESM) bör så snart 
som möjligt omfattas av EU:s 
förvaltningsstruktur såsom en europeisk 
säkerhetsmekanism. De reformerade 
krishanteringsmekanismerna måste 
effektivt sätta stopp för skadliga 
spekulationer mot ansatta statspapper i 
euroområdet.  

 3. De ihållande och långvariga 
kumulativa obalanser som har ökat ända 
sedan den gemensamma valutan infördes 
måste hanteras på ett lämpligt sätt genom 
specifika gemenskapsinstrument och 
gemenskapsmål för konvergens för att 
främja EU-ekonomiernas hållbarhet och 
konkurrenskraft, särskilt genom att 
förbättra förutsättningarna för att få 
igång investeringarna i sektorer och 
verksamheter som främjar hållbar tillväxt 
och erbjuder många gröna 
arbetstillfällen.  

 4. Europeiska investeringsbankens 
utlåning med inriktning på att stärka 
hållbar tillväxt och sektorer och 
verksamheter med omfattande gröna 
arbetstillfällen bör öka avsevärt och även 
andra åtgärder (särskilt användningen av 
strukturfonder och projektobligationer) så 
att verkliga framsteg görs när det gäller 
Europeiska unionens tillväxtagenda. 
Tillväxt- och sysselsättningspakten bör 
skyndsamt genomföras.  

 5. Politiska instrument måste genomföras 
omsorgsfullt och övertygande så att 
förtroende och trygghet återupprättas och 
kreditflödet till realekonomin återinrättas. 
Företag, särskilt små och medelstora 
företag, måste få tillgång till finansiering 
och villkoren för sådan finansiering bör 
vara jämförbara på den inre marknaden 
och särskilt inom euroområdet.  

 6. En nära samordning av den 
ekonomiska politiken måste syfta till att 
minska de alltför stora interna 
obalanserna i EU där alla länder har 
såväl ansvar som intressen. Anpassningen 
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får inte enbart vara en fråga för 
underskottsländerna. Överskottsländerna 
måste också vidta åtgärder för att främja 
den inhemska efterfrågan och få 
rekommendationer från kommissionen i 
enlighet med detta. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Ändringsförslag  8 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Bilaga 1 – Rekommendation 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 REKOMMENDATION 2 OM 
DEMOKRATISK KONTROLL OCH 
LEGITIMITET 

 Europaparlamentet anser att de årliga 
politiska riktlinjer som Europeiska rådet 
ska anta utifrån den årliga 
tillväxtöversikten ska syfta till följande: 

 Europaparlamentet påpekar på nytt 
behovet av att involvera parlamentet i 
samordningen av den ekonomiska 
politiken och i den årliga 
tillväxtöversikten.  

 Europaparlamentet påpekar att 
parlamentet måste erkännas som det 
lämpliga europeiska demokratiska forum 
som ska göra en övergripande utvärdering 
när den europeiska planeringsterminen 
löper ut. Parlamentet anser att som ett 
tecken på detta erkännande bör 
företrädare för EU-institutionerna och de 
ekonomiska organ som är involverade i 
processen lämna information till 
Europaparlamentet när detta begärs. 
Parlamentet begär att dess demokratiska 
kontroll införlivas i det interinstitutionella 
avtalet om den europeiska 
planeringsterminen.   

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Ändringsförslag  9 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2013 

2012/2256(INI) 

Förslag till resolution 
Bilaga 1 – Rekommendation 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 REKOMMENDATION 3 OM 
SKATTEUNDANDRAGANDE:  

 Europaparlamentet anser att de årliga 
politiska riktlinjer som Europeiska rådet 
ska anta utifrån den årliga 
tillväxtöversikten ska syfta till följande: 

 Genom att genomgående använda 
trovärdiga källor har resultatet av 
skatteundandragande och skatteflykt i 
Europeiska unionen uppskattats till 
ungefär 1 biljon euro per år. Den 
nuvarande skatteklyftan i EU utgör 
därmed en enorm och skadlig förlust av 
offentliga intäkter, ett hot mot en 
välfungerande inre marknad och ett 
avbräck för effektiva och rättvisa 
skattesystem inom EU. Det är möjligt att 
hantera både skatteundandragande och 
skatteflykt.  

 Den handlingsplan som kommissionen 
har lagt fram för att stärka kampen mot 
skattebedrägeri och skatteundandragande 
är ett välkommet steg framåt för att 
hantera skatteflykt på EU-nivå. Denna 
nya inriktning måste nu erkännas 
gemensamt av medlemsstaterna i syfte att 
komma överens om ett ambitiöst och 
samtidigt realistiskt överordnat mål om att 
halvera skattegapet före 2020. Genom att 
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röra sig mot detta mål skulle 
medlemsstaterna gradvis få nya 
skatteinkomster som skulle uppgå till flera 
hundra miljarder euro per år utan att 
höja skattesatserna. 

 Kommissionen och rådet måste vidta 
åtgärder när det gäller följande fem 
centrala frågor: 

 1. Reformera redovisningsreglerna och 
reglerna för företagens offentliggörande 
av sina räkenskaper. 

 2. Uppgradera och utvidga Europeiska 
unionens direktiv om skatt på sparande. 

 3. Införa en obligatorisk gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas. 

 4. Införa landsvis rapportering för 
gränsöverskridande företag. 

 5. Skärpa regleringen av och 
transparensen i bolagsregister och 
register över truster och stiftelser. 

 Detta måste inbegripa tillräckliga EU-
omfattande avtal med centrala 
tredjeländer som för närvarande gör det 
möjligt för finansinstitut att underlätta 
skattebedrägerier och 
skatteundandragande i EU.  

 Det är av yttersta vikt att kommissionen 
förhandlar med tredjeländer för EU som 
helhet och inte låter enskilda länder ta 
initiativet till att inleda bilaterala 
överenskommelser. Det vill säga att EU 
måste leda diskussionerna i G20 och 
därefter i G8 om kampen mot 
skatteparadisen och genom sina åtgärder 
övertyga länder utanför EU om att 
tillämpa EU:s normer för styrning i fråga 
om rättvis beskattning och hjälpa dem 
följa EU:s principer om transparens, 
informationsutbyte och avskaffande av 
skadliga skatteåtgärder. 

Or. en 


