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Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at selv om der er 

kommet gang i den økonomiske 

genopretning i EU, er opsvinget fortsat 

svagt og ulige fordelt mellem og inden for 

medlemsstaterne, ligesom det delvis er 

drevet af tidsbegrænsede og eksterne 

faktorer, herunder lave oliepriser; 

A. der henviser til, at selv om der er 

kommet gang i den økonomiske 

genopretning i EU, er opsvinget fortsat 

svagt og ulige fordelt mellem og inden for 

medlemsstaterne, ligesom det delvis er 

drevet af tidsbegrænsede faktorer, 

herunder et betydeligt indkomsttab for 

arbejdstagere, navnlig via 

lønnedskæringer, arbejdsløshed, 

afskaffelse eller reduktion af social støtte 

og forringelsen af sundheds- og 

uddannelsessektoren som følge af 

nedskæringer i de offentlige udgift, og 

eksterne faktorer, herunder lave oliepriser; 
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Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at det er bydende 

nødvendigt at bryde med de neoliberale 

principper, der har styret de politikker, 

som EU har pålagt befolkningerne og 

arbejdstagerne i medlemsstaterne, og til, 

at kun en bæredygtig økonomisk vækst 

baseret på rimelige lønninger, på arbejde 

med rettigheder, på statskontrol med 

strategiske sektorer i økonomien, på 

universel og gratis adgang til alle 

undervisningsniveauer, på fremme og 

socialisering af innovation, vil gøre det 

muligt at styrke økonomien og 

konkurrenceevnen i medlemsstaterne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. hilser forbedringerne i de offentlige 

finanser velkommen, navnlig den gradvis 

faldende gældskvote i EU og euroområdet 

og de faldende samlede budgetunderskud; 

bemærker imidlertid, at den offentlige 

gældskvote fortsætter med at stige i en 

række medlemsstater med lav nominel 

BNP-vækst og lav inflation, og at ni 

medlemsstater fortsat er omfattet af 

proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 

store underskud; påpeger, at mange 

medlemsstater har begrænset finanspolitisk 

råderum til at kunne modstå eventuelle nye 

økonomiske chok, og at en stærkere 

europæisk koordination derfor burde 

overvejes med henblik på at støtte den 

finanspolitiske konsolidering uden at 

hæmme væksten; 

2. hilser forbedringerne i de offentlige 

finanser velkommen, navnlig den gradvis 

faldende gældskvote i EU og euroområdet 

og de faldende samlede budgetunderskud; 

bemærker imidlertid, at den offentlige 

gældskvote fortsætter med at stige i en 

række medlemsstater med lav nominel 

BNP-vækst og lav inflation, og at ni 

medlemsstater fortsat er omfattet af 

proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 

store underskud; påpeger, at mange 

medlemsstater har begrænset finanspolitisk 

råderum til at kunne modstå eventuelle nye 

økonomiske chok, og at en stærkere 

europæisk koordination derfor burde 

overvejes med henblik på at støtte den 

finanspolitiske konsolidering uden at 

hæmme væksten; opfordrer endvidere til, 

at der tilvejebringes en plan for 

kvantitativ lempelse for disse 

medlemsstater som et vækstfremmende 

instrument uden økonomipolitiske 

betingelser; 
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Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. bemærker, at Den Europæiske Unions 

globale konkurrenceevne stadig er et 

vigtigt mål, og understreger vigtigheden af 

strukturreformer, investeringer i F&U, 

ressourceeffektivitet, 

produktivitetsfremmende innovation og 

reduktion af makroøkonomiske ubalancer; 

mener samtidig, at de forværrede globale 

udsigter også kræver en styrkelse af den 

indenlandske efterspørgsel med henblik på 

at gøre EU's økonomi mere 

modstandsdygtig; er navnlig bekymret over 

en mulig opbremsning i den globale 

efterspørgsel; 

3. bemærker, at Den Europæiske Unions 

globale konkurrenceevne stadig er et 

vigtigt mål, og understreger vigtigheden af 

investeringer i F&U, ressourceeffektivitet, 

produktivitetsfremmende innovation og 

reduktion af makroøkonomiske ubalancer; 

mener samtidig, at de forværrede globale 

udsigter også kræver en styrkelse af den 

indenlandske efterspørgsel, navnlig ved at 

genskabe indkomsttabet som følge af de 

såkaldte sparepolitikker og ved at 

gennemføre omfordelende og progressive 

skattesystemer, med henblik på at gøre 

EU's økonomi mere modstandsdygtig; er 

navnlig bekymret over en mulig 

opbremsning i den globale efterspørgsel; 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer til, at der gøres en yderligere 

indsats for at støtte opsvinget og fremme 

konvergensen hen imod dem, der præsterer 

bedst, samt rette op på de 

makroøkonomiske ubalancer, bl.a. ved at 

øge produktiviteten og sætte skub i 

investeringerne; 

5. opfordrer til, at der gøres en yderligere 

indsats for at støtte opsvinget og fremme 

konvergensen hen imod dem, der præsterer 

bedst, samt rette op på de 

makroøkonomiske ubalancer, bl.a. ved at 

give et finanspolitisk råderum og 

yderligere likviditet til holistisk social 

udvikling, som vil lette sikker 

beskæftigelse af høj kvalitet og styrke 

velfærdsstaten; 
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Punkt 8 

 

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. beklager, at Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI) i 2015 

blev gennemført på en asymmetrisk måde 

og ikke anvendt til at maksimere støtten til 

strategiske projekter og offentlige 

investeringer, navnlig i de lande, hvor 

husholdningerne og erhvervslivet er 

hårdest ramt af økonomiske stramninger 

og likviditetsproblemer, og dermed til at 

fremme vækst, jobskabelse og social og 

økonomisk samhørighed; finder det 

afgørende at etablere 

investeringsmønstre, der imødekommer 

det akutte behov for større social og 

territorial samhørighed; 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); 
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Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. beklager, at der i de 

strukturreformer, der er blevet 

gennemført og foreslået indtil nu, har 

været lagt vægt på liberalisering og 

privatisering af virksomheder, som 

kontrolleres af det offentlige, inden for 

strategiske økonomiske sektorer (energi, 

transport, telekommunikation og 

banksektoren), på større 

arbejdsmarkedsfleksibilitet og 

nedbrydning af arbejdstagerrettigheder 

samt på nedskæringer af offentlige 

udgifter til velfærd, sundhed og 

uddannelse med en dertil svarende 

mindskelse af de sociale rettigheder; 

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 under fuld overholdelse af 

retlige bestemmelser om arbejdsvilkår og i 

overensstemmelse med ILO's 

konventioner og henstillinger; 

understreger betydningen af holdbare og 

effektive velfærdssystemer; minder om, at 

sikring af en høj beskæftigelse er en 

forudsætning for bæredygtige 

pensionssystemer; 

Or. en 

 

 


