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Ändringsförslag  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. En ekonomisk återhämtning i 

Europeiska unionen är på gång, men 

återhämtningen är fortfarande svag och 

ojämn mellan och inom medlemsstaterna 

och drivs delvis av tillfälliga och externa 

faktorer, inklusive låga oljepriser. 

A. En ekonomisk återhämtning i 

Europeiska unionen är på gång, men 

återhämtningen är fortfarande svag och 

ojämn mellan och inom medlemsstaterna 

och drivs delvis av tillfälliga faktorer, det 

vill säga ett avsevärt inkomstbortfall för 

arbetstagare, i synnerhet genom 

lönesänkningar, arbetslöshet, 

upphävande eller minskning av det 

sociala stödet till följd av avvecklingen av 

välfärdsstaten och försämringen av hälso- 

och utbildningssektorerna till följd av 

nedskärningar i de offentliga utgifterna, 

samt externa faktorer, inklusive låga 

oljepriser. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Ändringsförslag  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. Det är absolut nödvändigt att bryta 

med de nyliberala principer som har styrt 

den politik som EU ålagt 

medlemsstaternas medborgare och 

arbetstagare. Endast en hållbar 

ekonomisk tillväxt baserad på anständiga 

löner, arbete med rättigheter, statlig 

kontroll av strategiska ekonomiska 

sektorer, allmän och kostnadsfri tillgång 

till utbildning på alla nivåer och 

främjande och socialisering av 

innovation, kommer att göra det möjligt 

att stärka medlemsstaternas ekonomi och 

konkurrenskraft. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Ändringsförslag  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet välkomnar de 

förbättrade offentliga finanserna, särskilt 

den gradvis minskande skuldsättningen i 

förhållande till BNP för EU- och 

euroområdet, liksom minskningen av 

budgetunderskotten på viktiga områden. 

Parlamentet noterar emellertid att den 

offentliga skuldsättningen fortsätter att öka 

i flera medlemsstater med låg nominell 

BNI-tillväxt och låg inflation, och att 

förfarandet vid alltför stora underskott 

fortfarande pågår för nio medlemsstater. 

Parlamentet påpekar att många 

medlemsstater har begränsat skattemässigt 

utrymme för att hantera eventuella nya 

ekonomiska chocker, och att man därför 

bör överväga en bättre europeisk 

samordning för att främja 

budgetkonsolidering utan att hindra 

tillväxt. 

2. Europaparlamentet välkomnar de 

förbättrade offentliga finanserna, särskilt 

den gradvis minskande skuldsättningen i 

förhållande till BNP för EU- och 

euroområdet, liksom minskningen av 

budgetunderskotten på viktiga områden. 

Parlamentet noterar emellertid att den 

offentliga skuldsättningen fortsätter att öka 

i flera medlemsstater med låg nominell 

BNI-tillväxt och låg inflation, och att 

förfarandet vid alltför stora underskott 

fortfarande pågår för nio medlemsstater. 

Parlamentet påpekar att många 

medlemsstater har begränsat skattemässigt 

utrymme för att hantera eventuella nya 

ekonomiska chocker, och att man därför 

bör överväga en bättre europeisk 

samordning för att främja 

budgetkonsolidering utan att hindra 

tillväxt. Parlamentet kräver dessutom att 

det för dessa medlemsstater införs en plan 

för kvantitativa lättnader, som ett 

tillväxtfrämjande redskap, utan villkor 

avseende den ekonomiska politiken. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Ändringsförslag  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet noterar att Europas 

globala konkurrenskraft förblir ett viktigt 

mål och påpekar vikten med 

strukturreformer, investeringar i forskning 

och utveckling, resurseffektivitet, 

produktivitetshöjande innovation och en 

minskning av makroekonomiska obalanser. 

Parlamentet anser samtidigt att de 

försämrade globala utsikterna också kräver 

att den inhemska efterfrågan stärks så att 

Europas ekonomi görs mer 

motståndskraftig. Parlamentet är särskilt 

oroat över en eventuell minskning av den 

globala efterfrågan. 

3. Europaparlamentet noterar att Europas 

globala konkurrenskraft förblir ett viktigt 

mål och påpekar vikten med investeringar i 

forskning och utveckling, 

resurseffektivitet, produktivitetshöjande 

innovation och en minskning av 

makroekonomiska obalanser. Parlamentet 

anser samtidigt att de försämrade globala 

utsikterna också kräver att den inhemska 

efterfrågan stärks, särskilt genom att man 

åtgärdar det inkomstbortfall som följt på 

åtstramningspolitiken och genomför en 

omfördelande och progressiv skattepolitik, 
så att Europas ekonomi görs mer 

motståndskraftig. Parlamentet är särskilt 

oroat över en eventuell minskning av den 

globala efterfrågan. 

Or. en 
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Ändringsförslag  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet efterlyser ytterligare 

insatser för att stödja återhämtningen och 

främja konvergens i riktning mot de länder 

som har bäst resultat och korrigera 

makroekonomiska obalanser, inbegripet 

genom en ökning av produktiviteten och 

främjande av investeringar. 

5. Europaparlamentet efterlyser ytterligare 

insatser för att stödja återhämtningen och 

främja konvergens i riktning mot de länder 

som har bäst resultat och korrigera 

makroekonomiska obalanser, inbegripet 

genom att ge skattemässigt 

manöverutrymme och tillhandahålla 

ytterligare likvida medel för investeringar 

och heltäckande sociala 

utvecklingsändamål, vilket kommer att 

främja säkra arbetstillfällen av hög 

kvalitet och förstärka välfärdsstaten. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Ändringsförslag  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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 beklagar att 

Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) genomfördes 

asymmetriskt 2015 och inte utnyttjades för 

att maximera stödet till strategiska projekt 

och offentliga investeringar, i synnerhet i 

de länder där hushållen och företagen 

drabbats hårdast av åtstramningar och 

likviditetsbegränsningar, och därmed 

främja tillväxt, skapande av sysselsättning 

och social och ekonomisk 

sammanhållning. Parlamentet anser att 

det är nödvändigt att införa 

investeringsmodeller som tillmötesgår det 

trängande behovet av större social och 

territoriell sammanhållning. 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 
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europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 
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Ändringsförslag  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet beklagar att man 

i de strukturreformer som hittills 

genomförts och förslagits har fokuserat 

på liberalisering och privatisering av 

företag som är under statlig kontroll inom 

strategiska ekonomiska sektorer (energi, 

transport, telekommunikation och 

bankväsendet), på större flexibilitet på 

arbetsmarknaden och försämrade 

arbetsrättigheter, samt på nedskärningar i 

de offentliga utgifterna för välfärd, hälsa 

och utbildning, med en motsvarande 

minskning av de sociala rättigheterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

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 

i full överenstämmelse med arbetsrättsliga 

bestämmelser och i enlighet med ILO:s 

konventioner och rekommendationer. 

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 

 

 


