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Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 2016 års 

årliga tillväxtöversikt och den föreslagna 

policymixen av investeringar, 

strukturreformer och finanspolitiskt ansvar, 

som syftar till att ytterligare stimulera 

högre tillväxtnivåer och stärka den 

europeiska återhämtningen och uppåtriktad 

konvergens. Parlamentet betonar att det 

behövs stora nationella ansträngningar för 

att effektivt genomföra strukturreformer, 

liksom en bättre europeisk samordning, för 

att åstadkomma en mer robust ekonomisk 

återhämtning och ett hållbart, brett fördelat 

välstånd. 

1. Europaparlamentet välkomnar 2016 års 

årliga tillväxtöversikt och den föreslagna 

policymixen av investeringar, 

strukturreformer och finanspolitiskt ansvar, 

som syftar till att ytterligare stimulera 

högre tillväxtnivåer och stärka den 

europeiska återhämtningen och uppåtriktad 

konvergens. Parlamentet betonar att det 

behövs stora nationella ansträngningar för 

att effektivt genomföra strukturreformer 

för att säkerställa välfungerande arbets-, 

produkt-, service- och kapitalmarknader, 

utbildnings- och yrkesutbildningssystem 

av hög kvalitet och moderna och effektiva 

sociala trygghetssystem och för att främja 

innovation och entreprenörskap, liksom 

en bättre europeisk samordning, för att 

åstadkomma en mer robust ekonomisk 

återhämtning och ett hållbart, brett fördelat 

välstånd. 
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Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet begär att Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi) 

ska användas maximalt för att stödja 

projekt som inte finansieras på annat sätt, i 

överensstämmelse med dess mandat. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

och Efsi-instrumentet att aktivt involvera 

lokala och regionala myndigheter i 

utformningen av projektförteckningar och 

investeringsplattformar, med stöd av 

Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning och portalen för 

investeringsprojekt på europeisk nivå. 

Parlamentet understryker även vikten av att 

åstadkomma synergier mellan Efsi och de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 

8. Europaparlamentet begär att Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi) 

ska användas maximalt för att stödja 

strategiska och ekonomiska bärkraftiga 

projekt som inte finansieras på annat sätt, i 

överensstämmelse med dess mandat. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

och Efsi-instrumentet att aktivt involvera 

lokala och regionala myndigheter i 

utformningen av projektförteckningar och 

investeringsplattformar, med stöd av 

Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning och portalen för 

investeringsprojekt på europeisk nivå. 

Parlamentet understryker även vikten av att 

åstadkomma synergier mellan Efsi och de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet begär att ytterligare 

steg ska tas för att främja nya kvalitetsjobb 

och skapa motståndskraftiga 

arbetsmarknader med minskad 

segmentering. Parlamentet betonar vikten 

av hållbara och effektiva välfärdssystem. 

Parlamentet påminner om att en viktig 

faktor för att upprätthålla hållbarheten hos 

pensionssystemen är att säkerställa en hög 

sysselsättningsnivå. 

16. Europaparlamentet begär att ytterligare 

steg ska tas för att främja nya kvalitetsjobb, 

eliminera inträdeshinder till 

arbetsmarknaden, särskilt för unga, och 

skapa motståndskraftiga arbetsmarknader 

med minskad segmentering. Parlamentet 

betonar vikten av hållbara och effektiva 

välfärdssystem. Parlamentet påminner om 

att en viktig faktor för att upprätthålla 

hållbarheten hos pensionssystemen är att 

säkerställa en hög sysselsättningsnivå. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet insisterar på att 

stabilitets- och tillväxtpakten genomförs 

samtidigt som existerande 

flexibilitetsklausuler används fullt ut, i 

linje med kommissionens meddelande av 

den 13 januari 2015 (COM(2015)0012), 

bland annat för att stödja större 

investeringar och strukturreformer samt för 

att hantera säkerhetshot och inflödet av 

flyktingar. 

21. Europaparlamentet insisterar på att 

stabilitets- och tillväxtpakten genomförs 

samtidigt som man tillåter att existerande 

flexibilitetsklausuler används för att stödja 

investeringar och strukturreformer.  

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet välkomnar den 

rekommendation för euroområdets 

ekonomiska politik som kommissionen 

föreslog sex månader före de 

landsspecifika rekommendationerna såsom 

ett steg för att fördjupa samordningen av 

politiken vid uppföljningen av de fem 

ordförandenas rapport och relevanta 

resolutioner från Europaparlamentet. 

24. Europaparlamentet välkomnar den 

rekommendation för euroområdets 

ekonomiska politik som kommissionen 

föreslog sex månader före de 

landsspecifika rekommendationerna såsom 

ett steg för att fördjupa samordningen av 

politiken vid uppföljningen av de fem 

ordförandenas rapport och relevanta 

resolutioner från Europaparlamentet, i 

synnerhet rekommendationerna om 

reformer som stärker produktiviteten, 

skapar nya arbetstillfällen, höjer 

konkurrenskraften, förbättrar 

affärsmiljön och skapar flexibla 

arbetsmarknader. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet stöder 

rekommendationen att differentiera de 

enskilda medlemsstaternas finanspolitiska 

insatser, med beaktande av deras 

respektive positioner i förhållande till 

kraven i stabilitets- och tillväxtpakten och 

stabiliseringsbehovet, liksom av 

spridningseffekterna. Parlamentet noterar 

att för många medlemsstater innebär detta 

att bedriva en tillväxtvänlig 

budgetkonsolidering. Parlamentet noterar å 

andra sidan att vissa länder har allt större 

finanspolitiskt spelutrymme jämfört med 

kraven i stabilitets- och tillväxtpakten, 

vilket i detta läge skulle kunna bidra till att 

stödja den inhemska ekonomin.  

27. Europaparlamentet stöder 

rekommendationen att differentiera de 

enskilda medlemsstaternas finanspolitiska 

insatser, med beaktande av deras 

respektive positioner i förhållande till 

kraven i stabilitets- och tillväxtpakten och 

stabiliseringsbehovet, liksom av 

spridningseffekterna. Parlamentet noterar 

att för många medlemsstater innebär detta 

att bedriva en tillväxtvänlig 

budgetkonsolidering. Parlamentet noterar å 

andra sidan att vissa länder kan ha allt 

större finanspolitiskt spelutrymme jämfört 

med kraven i stabilitets- och tillväxtpakten, 

vilket i detta läge skulle kunna bidra till att 

stödja den inhemska ekonomin, genom att 

sänka skatterna och investera i 

moderniseringen av deras infrastruktur, 

såvida sådana åtgärder inte skadar 

hållbarheten i deras sociala 

väldfärdssystem.  

Or. en 

 

 


