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6.2.2013 A7-0032/10 

Ändringsförslag  10 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 C 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Den stelbenta 

arbetsmarknadslagstiftningen i flera 

medlemsstater gör att det inte finns någon 

flexibilitet att effektivt absorbera chocker 

såsom den nuvarande krisen. Den 

nuvarande arbetsmarknadslagstiftningen 

ger dem som redan arbetar ett 

oproportionerligt starkt skydd, men gör 

det svårare för unga människor att komma 

ut i arbetslivet. 

C. Arbetsmarknaderna i vissa 

medlemsstater har inte tillräcklig 

flexicurity för att effektivt kunna 

absorbera chocker såsom den nuvarande 

krisen. Arbetsmarknadslagstiftningen bör 

skydda dem som redan har ett arbete 

samtidigt som den bör stimulera att unga 

människor kommer ut i arbetslivet. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/11 

Ändringsförslag  11 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 L 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Denna budgetkonsolideringsstrategi 

syftar till att de offentliga utgifterna ska 

öka långsammare än den trendmässiga 

BNP-tillväxttakten på medellång sikt. 

L. EU:s nuvarande övergripande 

budgetkonsolideringsstrategi syftar till att 

de offentliga utgifterna ska öka 

långsammare än den trendmässiga 

BNP-tillväxttakten på medellång sikt 

såvida utgiftsökningarna inte motsvaras 

av diskretionära ökningar av 

statsinkomsterna i enlighet med 

sexpacket. 

Or. en 



 

AM\926537SV.doc  PE503.605v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.2.2013 A7-0032/12 

Ändringsförslag  12 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 N 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. En gradvis och smidig 

budgetkonsolidering är att föredra framför 

en strategi som minskar obalanserna i de 

offentliga finanserna snabbt och plötsligt, 

men den ekonomiska situationen i vissa 

medlemsstater innebär att det inte finns 

något annat alternativ för att åter få 

tillträde till marknaderna och få se 

investeringarna komma tillbaka. 

N. En gradvis och smidig 

budgetkonsolidering är att föredra framför 

en strategi som minskar obalanserna i de 

offentliga finanserna snabbt och plötsligt. 

Den övergripande situationen i 

euroområdet som helhet och i vissa 

medlemsstater i synnerhet skapar stora 

hinder för insatserna att återfå 

marknadstillgång och få igång nya 

investeringar. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/13 

Ändringsförslag  13 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 T 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

T. Euroområdet missade att utnyttja den 

allmänt lägre statsobligationsräntorna 

under eurons första tio år för att minska 

skillnaderna i konkurrenskraft, vilket bl.a. 

har lett till ihållande stora 

bytesbalansunderskott och skenande 

enhetsarbetskostnader. 

T. Euroområdet missade att utnyttja den 

allmänt lägre statsobligationsräntorna 

under eurons första tio år för att minska 

skillnaderna i konkurrenskraft, vilket bl.a. 

har lett till ihållande stora 

bytesbalansunderskott och skenande 

enhetsarbetskostnader i vissa 

medlemsstater. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/14 

Ändringsförslag  14 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 Y 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Y. Skattebetalarnas förmåga att bidra är 

nästan uttömd i flera medlemsstater. Den 

europeiska skuggekonomin uppskattas 

utgöra 22,1 procent av den totala 

ekonomiska verksamheten, vilket innebär 

ett bortfall av skatteintäkter på 

uppskattningsvis en biljon euro varje år. 

Enkla, förutsägbara och låga skatter skulle 

få fler att betala skatt. 

Y. Skattebetalarnas förmåga att bidra är 

hårt ansatt i flera medlemsstater. Den 

europeiska skuggekonomin uppskattas 

utgöra 22,1 procent av den totala 

ekonomiska verksamheten, vilket innebär 

ett bortfall av skatteintäkter på 

uppskattningsvis en biljon euro varje år. 

Enkla, förutsägbara och låga skatter skulle 

få fler att betala skatt. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/15 

Ändringsförslag  15 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att korrigera sina alltför 

stora underskott inom den tidsfrist som 

fastställts av rådet och påminner om att 

sexpacket erbjuder ett visst mått av 

flexibilitet. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att anta trovärdiga 

strategier för att minska sina alltför stora 

underskott och makroekonomiska 

obalanser, med ordentligt beaktande av 

flexibiliteten i sexpacket. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/16 

Ändringsförslag  16 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet understryker att 

medlemsstaterna bör följa strategier som 

differentieras i enlighet med deras 

budgetsituation. Parlamentet insisterar på 

att medlemsstaterna måste hålla ökningen 

av de offentliga utgifterna på en nivå som 

understiger den trendmässiga BNP-

tillväxttakten på medellång sikt. 

10. Europaparlamentet understryker att 

medlemsstaterna bör följa strategier som 

differentieras i enlighet med deras 

budgetsituation. Parlamentet poängterar 

att sexpacket föreskriver att 

medlemsstaterna måste hålla ökningen av 

de offentliga utgifterna på en nivå som 

understiger den trendmässiga BNP-

tillväxttakten på medellång sikt såvida inte 

ytterligare utgifter motsvaras av 

diskretionära statsinkomster. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/17 

Ändringsförslag  17 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 24 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet är oroat över att 

många medlemsstater hamnar på 

efterkälken med sin produktivitet, och 

insisterar på vikten av strukturreformer för 

att hantera detta problem. 

24. Europaparlamentet är oroat över att 

många medlemsstater hamnar på 

efterkälken med sin produktivitet, och 

insisterar på vikten av strukturreformer för 

att hantera detta problem. Kommissionen 

uppmanas att i sin nästa årliga 

tillväxtöversikt rapportera om de 

iakttagna utvecklingstendenserna för 

kapital- och resursproduktiviteten. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/18 

Ändringsförslag  18 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 24a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet begär en 

successiv övergång till en tillfällig 

skuldinlösenfond för de medlemsstater 

som uppfyller vissa kriterier för alla 

skulder som överstiger 60 procent av BNP 

och som ska återbetalas under 25 år. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/19 

Ändringsförslag  19 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 24b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24b. Europaparlamentet betonar att ett 

strukturellt och långsiktigt svar på den 

nuvarande systemkrisen kräver en 

genomgripande omvandling av 

EU:s ekonomi i riktning mot ekologisk 

hållbarhet som kräver ökad 

resurseffektivitet och utfasning av alla 

icke förnybara energikällor och 

miljöskadliga subventioner.  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/20 

Ändringsförslag  20 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 26 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet betonar att 

målinriktade insatser krävs av 

medlemsstaterna för att upprätthålla de 

offentliga finanserna på en lämplig nivå 

men att de endast kan fungera om de alltför 

stora makroekonomiska obalanserna 

minskas. Dessa mål kan bara uppnås 

samtidigt genom tillväxt i euroområdet 

som helhet. 

26. Europaparlamentet betonar att 

målinriktade insatser krävs av 

medlemsstaterna för att upprätthålla de 

offentliga finanserna på en lämplig nivå 

men att de endast kan fungera om de alltför 

stora makroekonomiska obalanserna, såväl 

alltför stora överskott som underskott, 

minskas. Dessa mål kan bara uppnås 

samtidigt genom tillväxt i euroområdet 

som helhet. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/21 

Ändringsförslag  21 
Emilie Turunen 
för Verts/ALE-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 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar 

erkännandet av den inre marknadens roll 

och behovet av att ta itu med de många 

hinder som fortfarande finns inom 

tjänstesektorn. Parlamentet påminner om 

att det fortfarande är mycket arbete kvar 

för att uppnå en verklig inre marknad i 

Europa. 

11. Europaparlamentet välkomnar 

erkännandet av den inre marknadens roll 

och behovet av att ta itu med de många 

hinder som fortfarande finns inom 

tjänstesektorn samtidigt som ordentlig 

reglering för allmänintresset och skyddet 

av arbetstagarnas rättigheter garanteras. 

Parlamentet påminner om att det 

fortfarande är mycket arbete kvar för att 

uppnå en verklig inre marknad i Europa. 

Parlamentet begär en ingående och 

oberoende utvärdering av 

tjänstedirektivets effekter på hållbar och 

inkluderande tillväxt, sysselsättning, 

konsumentskydd och tjänster i 

allmänhetens intresse. 

Or. en 

 

 


