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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. ser positivt på den årlige 

vækstundersøgelsespakke for 2016 og det 

foreslåede policy-mix af investeringer, 

strukturreformer og finanspolitisk 

ansvarlighed, som tager sigte på at fremme 

et højere vækstniveau og styrke den 

økonomiske genopretning samt den 

opadgående konvergens i Europa; 

understreger, at der er behov for en 

væsentlig national indsats med hensyn til 

effektiv gennemførelse af strukturreformer 

samt for en stærkere europæisk 

koordinering for at opnå en mere robust 

økonomisk genopretning og holdbar 

velstand for et bredt udsnit af 

befolkningen; 

1. ser positivt på den årlige 

vækstundersøgelsespakke for 2016 og det 

foreslåede policy-mix af investeringer, 

strukturreformer og finanspolitisk 

ansvarlighed, som tager sigte på at fremme 

et højere vækstniveau og styrke den 

økonomiske genopretning samt den 

opadgående konvergens i Europa; 

understreger, at der er behov for en 

væsentlig national indsats med hensyn til 

effektiv gennemførelse af strukturreformer 

for at sikre velfungerende arbejds-, vare-, 

tjenesteydelses- og kapitalmarkeder, 

uddannelsessystemer af høj kvalitet, 

moderne og effektive sociale 

sikringsordninger og for at fremme 

innovation og iværksætterånd, samt for en 

stærkere europæisk koordinering for at 

opnå en mere robust økonomisk 

genopretning og holdbar velstand for et 

bredt udsnit af befolkningen; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. anmoder om, at Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer (EFSI) i 

overensstemmelse med sit mandat i størst 

mulig grad anvendes til at støtte strategiske 

projekter, der ellers ikke ville blive 

finansieret; opfordrer medlemsstaterne og 

EFSI til at inddrage de lokale og regionale 

myndigheder i udviklingen af 

projektpipelines og investeringsplatforme 

med hjælp fra Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning og Den Europæiske 

Portal for Investeringsprojekter; 

understreger ligeledes vigtigheden af at 

opnå synergier mellem EFSI og de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

(ESIF); 

8. anmoder om, at Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer (EFSI) i 

overensstemmelse med sit mandat i størst 

mulig grad anvendes til at støtte strategiske 

og økonomisk levedygtige projekter, der 

ellers ikke ville blive finansieret; opfordrer 

medlemsstaterne og EFSI til at inddrage de 

lokale og regionale myndigheder i 

udviklingen af projektpipelines og 

investeringsplatforme med hjælp fra Det 

Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning og Den Europæiske 

Portal for Investeringsprojekter; 

understreger ligeledes vigtigheden af at 

opnå synergier mellem EFSI og de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

(ESIF); 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer indtrængende til, at der tages 

skridt i retning af at fremme skabelsen af 

kvalitetsjob og af robuste og mindre 

segmenterede arbejdsmarkeder; 

understreger betydningen af holdbare og 

effektive velfærdssystemer; minder om, at 

sikring af en høj beskæftigelse er en 

forudsætning for bæredygtige 

pensionssystemer; 

16. opfordrer indtrængende til, at der tages 

skridt i retning af at fremme skabelsen af 

kvalitetsjob ved at fjerne barriererne for 

adgang til arbejdsmarkedet, navnlig for 

de unge, og af robuste og mindre 

segmenterede arbejdsmarkeder; 

understreger betydningen af holdbare og 

effektive velfærdssystemer; minder om, at 

sikring af en høj beskæftigelse er en 

forudsætning for bæredygtige 

pensionssystemer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. insisterer på, at stabilitets- og 

vækstpagten skal gennemføres under fuld 

anvendelse af dens eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser i 

overensstemmelse med Kommissionens 

meddelelse af 13. januar 2015 

(COM(2015)0012), bl.a. for at støtte øgede 

investeringer og strukturreformer samt 

håndtere sikkerhedstrusler og 

flygtningestrømme; 

21. insisterer på, at stabilitets- og 

vækstpagten skal gennemføres, idet det 

gøres muligt at anvende dens eksisterende 

fleksibilitetsbestemmelser for at støtte 

investeringer og strukturreformer; 

Or. en 
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24. hilser henstillingen om den 

økonomiske politik i euroområdet, fremlagt 

af Kommissionen seks måneder før de 

landespecifikke henstillinger, velkommen 

som et skridt fremad i forstærkelsen af 

politiksamordningen i forlængelse af de 

fem formænds rapport og Europa-

Parlamentets relevante beslutninger; 

24. hilser henstillingen om den 

økonomiske politik i euroområdet, fremlagt 

af Kommissionen seks måneder før de 

landespecifikke henstillinger, velkommen 

som et skridt fremad i forstærkelsen af 

politiksamordningen i forlængelse af de 

fem formænds rapport og Europa-

Parlamentets relevante beslutninger, 

navnlig de henstillinger om reformer, der 

øger produktiviteten, fremmer 

jobskabelsen, styrker konkurrenceevnen, 

forbedrer erhvervsmiljøet og skaber 

fleksible arbejdsmarkeder; 

Or. en 
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27. støtter anbefalingen om at differentiere 

mellem de finanspolitiske tiltag i de 

forskellige medlemsstater under 

hensyntagen til deres respektive stillinger i 

forhold til kravene i stabilitets- og 

vækstpagten og stabiliseringsbehovene 

samt spillovereffekter; bemærker, at for 

mange medlemsstater indebærer dette en 

indsats for vækstfremmende finanspolitisk 

konsolidering; bemærker på den anden 

side, at nogle lande har et øget 

finanspolitisk råderum i forhold til kravene 

i stabilitets- og vækstpagten, som på 

nuværende tidspunkt kunne anvendes til 

støtte for den indenlandske økonomi;  

27. støtter anbefalingen om at differentiere 

mellem de finanspolitiske tiltag i de 

forskellige medlemsstater under 

hensyntagen til deres respektive stillinger i 

forhold til kravene i stabilitets- og 

vækstpagten og stabiliseringsbehovene 

samt spillovereffekter; bemærker, at for 

mange medlemsstater indebærer dette en 

indsats for vækstfremmende finanspolitisk 

konsolidering; bemærker på den anden 

side, at nogle lande kan have et 

finanspolitisk råderum i forhold til kravene 

i stabilitets- og vækstpagten, som på 

nuværende tidspunkt kunne anvendes til 

støtte for den indenlandske økonomi ved at 

sænke skatter og investere i 

modernisering af deres infrastruktur, 

medmindre sådanne foranstaltninger vil 

udgøre en fare for opretholdelsen af deres 

sociale velfærdssystemer; 

Or. en 

 

 


