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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Under den finansiella och ekonomiska 

krisen har stora svagheter i unionens och 

dess medlemsstaters ekonomi blivit 

uppenbara. Krisen har också tydligt visat 

hur nära sammanlänkade medlemsstaternas 

ekonomier och arbetsmarknader är. Att 

skapa stark och hållbar tillväxt för alla och 

nya arbetstillfällen är unionens största 

utmaning i dag. Detta kräver en samordnad 

och ambitiös politik både på unions- och 

medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 

fördragets bestämmelser och unionens 

ekonomiska styrning. Insatserna bör göras 

på både utbuds- och efterfrågesidan, och 

omfatta investeringsstimulans, förnyade 

satsningar på strukturreformer samt 

utövande av finanspolitiskt ansvar. 

(6) Under den finansiella och ekonomiska 

krisen har allvarliga svagheter i 

medlemsstaternas ekonomi och i 

samordningsmekanismerna på 

unionsnivå blivit uppenbara. Krisen har 

också tydligt visat hur nära 

sammanlänkade medlemsstaternas 

ekonomier och arbetsmarknader är. Att 

skapa stark och hållbar tillväxt för alla och 

nya arbetstillfällen är unionens största 

utmaning i dag, vilket betyder att man 

måste sätta stopp för den omfattande 

arbetslösheten i vissa delar av EU. Detta 

kräver en fast, samordnad och ambitiös, 

men framförallt effektiv, politik både på 

unions- och medlemsstatsnivå, i 

överensstämmelse med fördragets 

bestämmelser och unionens ekonomiska 

styrning. Insatserna bör göras på både 

utbuds- och efterfrågesidan, och omfatta 

investeringsstimulans, särskilt 

investeringar som syftar till utveckling av 

små och medelstora företag, 

mikroföretag, innovativa nystartade 

företag och företag som främjar gröna 

jobb samt förnyade satsningar på 

strukturreformer samt utövande av 

finanspolitiskt ansvar. Insatserna bör 

också omfatta skapandet av en mer 

inkluderande och rättighetsbaserad 

arbetsmarknad med adekvat social 

trygghet. Insatserna bör dessutom 
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inbegripa sociala skyddsåtgärder såsom 

garanterad minimiinkomst, som ska 

införas i enlighet med nationell praxis i 

syfte att bekämpa extrem fattigdom och 

social utestängning. 

Or. en 

 

 


