
 

AM\1087299DA.doc  PE576.637v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

23.2.2016 A8-0030/31 

Ændringsforslag  31 

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

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

Bermejo, 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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 
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Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer til, at skatten i højere grad 

flyttes væk fra arbejde på en måde, der 

skal fastlægges på nationalt plan og som 

tager hensyn til de sociale 

sikringssystemers bæredygtighed; 

18. anmoder om, at skattegrundlaget 

udvides for at sikre en mere retfærdig 

fordeling af skattebyrden mellem arbejde 

og kapital og med henblik på at afhjælpe 

den aktuelle skatteulighed mellem 

SMV'er og store virksomheder og i 

betydelig grad øge andelen af direkte 

skatter i forhold til indirekte skatter inden 

for skattesystemerne og derigennem 

tilstræbe større retfærdighed; opfordrer 

derfor til, at skatten i højere grad flyttes 

væk fra arbejdsindkomst og over på 

selskabsoverskud, kapitalindkomst, 

formue og kapitalvinding, og opfordrer 

medlemsstaterne til at gøre deres 

skattesystemer ægte progressive; 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. fastholder behovet for en ansvarlig, 

vækstfremmende finanspolitik, der sikrer 

gældsbæredygtigheden og tager hensyn til 

den økonomiske cyklus og 

investeringsgabene, samtidig med at 

borgernes sociale rettigheder respekteres; 

minder om, at den meget høje gældsætning 

i nogle medlemsstater udgør en betydelig 

risiko i tilfælde af eventuelle fremtidige 

chok inden for euroområdet; understreger, 

at bestræbelserne på at øge de offentlige 

finansers modstandsdygtighed og fremme 

væksten skal intensiveres i lande med høje 

gældskvoter med henblik på at bringe disse 

til at falde på en bæredygtig måde; 

20. fastholder behovet for en ansvarlig, 

vækstfremmende finanspolitik, der sikrer 

gældsbæredygtigheden, tager hensyn til 

den økonomiske cyklus og 

investeringsgabene og giver et 

finanspolitisk råderum, så det sikres, at 

borgernes sociale rettigheder beskyttes; 

minder om, at den meget høje gældsætning 

i nogle medlemsstater udgør en betydelig 

risiko i tilfælde af eventuelle fremtidige 

chok inden for euroområdet; understreger, 

at bestræbelserne på at øge de offentlige 

finansers modstandsdygtighed gennem 

vækst og jobskabelse skal intensiveres i 

lande med høje gældskvoter med henblik 

på at bringe disse til at falde på en 

bæredygtig måde; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. anmoder om vækstfremmende 

politikker, der respekterer de sociale 

rettigheder; henleder opmærksomheden 

på den risiko, som den meget høje 

gældsætning i nogle medlemsstater vil 

udgøre i tilfælde af eventuelle fremtidige 

chok inden for euroområdet; anmoder 

derfor om en gældsomlægning i disse 

lande for at bringe den offentlige og den 

private gæld ned på et bæredygtigt 

niveau; gør opmærksom på de 

katastrofale følger af sparepolitikker, 

hvorved strategier for 

budgetkonsolidering er gennemført på 

bekostning af de offentlige investeringer, 

statens sociale funktioner og den 

økonomiske vækst; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

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 samt håndtere 

sikkerhedstrusler og flygtningestrømme; 

21. insisterer på, at der er et presserende 

behov for at ophæve stabilitets- og 

vækstpagten; 

Or. en 
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Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. understreger, at euroområdet i kraft af 

sin høje grad af indbyrdes afhængighed og 

fælles pengepolitik er en økonomisk enhed, 

hvor konvergensen hen imod dem, der 

præsterer bedst, skal fremmes og støttes 

gennem en stærkere samordning af de 

nationale politikker; understreger 

betydningen af en forbedret indsats fra alle 

nationale regeringers side til at gennemføre 

de økonomiske reformer og investeringer i 

deres medlemsstater, som er nødvendige 

for at reducere de makroøkonomiske 

ubalancer og undgå, at de nationale 

politikker får negative spillovereffekter i 

andre medlemsstater; opfordrer derfor til 

en tilbundsgående vurdering af de 

makroøkonomiske ubalancer og 

spillovereffekter som supplement til 

vurderingen af de landespecifikke 

svagheder og den makroøkonomiske 

dialog; finder det afgørende, at der sikres 

fuld sammenhæng mellem 

euroområdehenstillingen og de 

landespecifikke henstillinger; 

25. understreger, at euroområdet i kraft af 

sin høje grad af indbyrdes afhængighed og 

fælles pengepolitik er en økonomisk enhed, 

hvor konvergensen skal fremmes og støttes 

gennem en stærkere samordning af de 

nationale politikker; understreger 

betydningen af en forbedret indsats fra alle 

nationale regeringers side til at gennemføre 

de økonomiske reformer og investeringer i 

deres medlemsstater, som er nødvendige 

for at reducere de makroøkonomiske 

ubalancer og undgå, at de nationale 

politikker får negative spillovereffekter i 

andre medlemsstater, navnlig via 

vedvarende overskud på de løbende 

poster; opfordrer derfor til en 

tilbundsgående vurdering af de 

makroøkonomiske ubalancer og 

spillovereffekter som supplement til 

vurderingen af de landespecifikke 

svagheder og den makroøkonomiske 

dialog; finder det afgørende, at der sikres 

fuld sammenhæng mellem 

euroområdehenstillingen og de 

landespecifikke henstillinger; 

Or. en 
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Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. bemærker, at selv om euroområdets 

store overskud på de løbende poster er et 

velkomment tegn på euroområdets 

eksterne konkurrenceevne, afspejler det 

på sit nuværende niveau også manglen på 

interne investeringer, som har negative 

virkninger på vækst og beskæftigelse; 

mener, at en stærkere indenlandsk 

efterspørgsel ville være bedre, såvel for 

euroområdets bæredygtige vækst som ud 

fra et generelt synspunkt; er klar over, at 

visse medlemsstaters overskud på de 

løbende poster ledsages af positive 

spillovereffekter på hele værdikæden, 

hvilket er til fordel for andre 

medlemsstater på forskellige måder; 
anerkender også den rolle, som den fælles 

valuta spiller for mere konkurrencedygtige 

landes evne til at opretholde et stort 

overskud over for den øvrige verden; 

glæder sig over konklusionen i 

Kommissionens vinterprognose for 2016 

om, at den økonomiske vækst i nogle 

medlemsstater i 2015 hovedsagelig har 

været drevet af indenlandsk efterspørgsel; 

anser det for vigtigt, at medlemsstater med 

højere overskud på de løbende poster 

fortsætter med at udvide deres 

indenlandske efterspørgsel til gavn for dem 

28. er foruroliget over euroområdets store 

overskud på de løbende poster der afspejler 

manglen på interne investeringer, som har 

negative virkninger på vækst og 

beskæftigelse; mener, at en stærkere 

indenlandsk efterspørgsel ville være bedre, 

såvel for euroområdets bæredygtige vækst 

som ud fra et generelt synspunkt; 

anerkender også den rolle, som den fælles 

valuta spiller for mere konkurrencedygtige 

landes evne til at opretholde et stort 

overskud over for den øvrige verden; 

understreger, at beggar-thy-neighbour-

politikker baseret på store overskud på de 

løbende poster og eksportdreven vækst 

som dem, der føres af Kina og Tyskland, 

er til skade for den globale økonomi og 

uegnede for euroområdet; glæder sig over 

konklusionen i Kommissionens 

vinterprognose for 2016 om, at den 

økonomiske vækst i nogle medlemsstater i 

2015 hovedsagelig har været drevet af 

indenlandsk efterspørgsel; anser det for 

vigtigt, at medlemsstater med højere 

overskud på de løbende poster udvider 

deres indenlandske efterspørgsel til gavn 

for dem selv og andre; opfordrer samtidig 

mindre konkurrencedygtige medlemsstater 

til at gennemføre investeringer af høj 
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selv og andre; opfordrer samtidig mindre 

konkurrencedygtige medlemsstater til 

effektivt at gennemføre strukturelle 

reformer og investeringer af høj kvalitet 

med henblik på at modernisere deres 

økonomi og opbygge et bæredygtigt 

erhvervsklima for langsigtede investeringer 

i overensstemmelse med Europa 2020-

strategien; mener, at dette er den bedste 

måde at nedbringe makroøkonomiske 

ubalancer i medlemsstaterne på i stedet for 

en intern devaluering, der svækker 

efterspørgslen og bremser den økonomiske 

vækst i euroområdet; 

kvalitet med henblik på at modernisere 

deres økonomi og opbygge et bæredygtigt 

erhvervsklima for langsigtede 

investeringer; mener, at dette er den bedste 

måde at nedbringe makroøkonomiske 

ubalancer i medlemsstaterne på i stedet for 

en intern devaluering, der svækker 

efterspørgslen og bremser den økonomiske 

vækst i euroområdet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Et mere effektivt europæisk semester med 

øget demokratisk kontrol 

Afskaffelse af det europæiske semester 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. beklager den ringe implementering af 

de landespecifikke henstillinger og mener, 

at der for at forbedre gennemførelsen er 

behov for i højere grad at fastlægge klart 

formulerede prioriteter på EU-niveau og 

mobilisere en egentlig offentlig debat samt 

politisk vilje og engagement på nationalt 

niveau med henblik på at opnå en højere 

grad af relevans og nationalt ejerskab; 

glæder sig i denne henseende over de 

besøg, som medlemmer af Kommissionen 

har aflagt i medlemsstaterne for at drøfte 

det europæiske semester og de dertil 

hørende dokumenter;  

33. mener, at de landespecifikke 

henstillinger er en grov krænkelse af 

medlemsstaternes befolkningers og 

arbejdstageres suveræne, demokratiske 

beslutningstagning om deres respektive 

landes fremtid; beklager, at der i denne 

forbindelse foregives at blive taget hensyn 

til demokratisk kontrol og legitimitet, når 

det eneste reelle hensyn er en forøgelse af 

implementeringen af de landespecifikke 

hensyn; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. opfordrer til, at man finder den rette 

balance mellem at afgive landespecifikke 

henstillinger, der fokuserer på de vigtigste 

prioriteter, og sikre, at de adresserer alle 

vigtige udfordringer, herunder behovet 

for at forhindre en gentagelse af 

statsgældskrisen, og behovet for at øge 

konkurrenceevnen, væksten og 

beskæftigelsen under hensyntagen til 

Europa 2020-strategiens mål; 

34. opfordrer indtrængende til afskaffelse 

af det europæiske semester, herunder de 

landespecifikke henstillinger, rapporten 

om varslingsmekanismen og den årlige 

vækstundersøgelse, samt til ophævelse af 

sixpack'en, twopack'en, stabilitets- og 

vækstpagten, traktaten om stabilitet, 

samordning og styring og Europa 2020-

strategien; 

Or. en 
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Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. fremhæver betydningen af, at de 

nationale parlamenter drøfter 

landerapporterne og de landespecifikke 

henstillinger og stemmer om nationale 

reformprogrammer såvel som om nationale 

konvergens-/stabilitetsprogrammer; 

opfordrer medlemsstaterne til at inddrage 

arbejdsmarkedets parter, lokale og 

regionale myndigheder og andre relevante 

aktører på en struktureret måde, idet der 

drages fordel af, at landerapporter 

offentliggøres på et tidligt tidspunkt; 

fremhæver den uerstattelige rolle, som 

arbejdsmarkedets parter spiller ved 

lønfastsættelse, og den afgørende rolle, 

som de bør spille i bredere økonomiske 

drøftelser, navnlig når det gælder om at 

fremme produktivitet; opfordrer endvidere 

de nationale parlamenter til i højere grad at 

samarbejde med Europa-Parlamentet; 

37. fremhæver betydningen af, at de 

nationale parlamenter drøfter 

landerapporterne og de landespecifikke 

henstillinger og stemmer om nationale 

reformprogrammer såvel som om nationale 

konvergens-/stabilitetsprogrammer; 

opfordrer medlemsstaterne til at inddrage 

arbejdsmarkedets parter, lokale og 

regionale myndigheder og andre relevante 

aktører på en struktureret måde, idet der 

drages fordel af, at landerapporter 

offentliggøres på et tidligt tidspunkt; 

fremhæver den uerstattelige rolle, som 

arbejdsmarkedets parter spiller ved 

lønfastsættelse, og den afgørende rolle, 

som de bør spille i bredere økonomiske 

drøftelser, navnlig når det gælder om at 

fremme produktivitet; opfordrer endvidere 

de nationale parlamenter til i højere grad at 

samarbejde med Europa-Parlamentet; 

beslutter at styrke sin rolle for så vidt 

angår kontrollen med implementeringen 

af tilpasningsprogrammerne og med 

hensyn til sikring af tilstrækkelig 

rapportering og en ægte, åben dialog med 

alle berørte parter; 

Or. en 
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Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre en revision af den flerårige 

finansielle ramme (FFR), som er fastlagt 

ved den politiske aftale, der blev indgået 

mellem Parlamentet, Kommissionen og 

Rådet i juni 2013; påpeger, at de finansielle 

og humanitære kriser, der har ramt EU 

mellem 2009 og 2014, har henledt 

opmærksomheden på den nuværende 

flerårige finansielle rammes 

utilstrækkelighed; understreger endvidere, 

at der er behov for en vidtrækkende reform 

af EU's finansielle programplanlægning, 

der tager behørigt hensyn til målsætninger, 

finansiering og varighed af de 

instrumenter, som er til rådighed. 

45. opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre en revision af den flerårige 

finansielle ramme (FFR), som er fastlagt 

ved den politiske aftale, der blev indgået 

mellem Parlamentet, Kommissionen og 

Rådet i juni 2013; påpeger, at de finansielle 

og humanitære kriser, der har ramt EU 

mellem 2009 og 2014, har henledt 

opmærksomheden på den nuværende 

flerårige finansielle rammes 

utilstrækkelighed; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til endelig at forpligte sig 

til virkelige konvergenspolitikker baseret 

på socialt fremskridt og på beskyttelse og 

fremme af det enkelte lands potentiale, 

jobskabelse, bæredygtige udnyttelse af 

naturressourcer og beskyttelse af miljøet 

med henblik på at opnå økonomisk vækst 

med social samhørighed og mindske 

udviklingsgabet mellem medlemsstaterne 

såvel som de eksisterende økonomiske, 

sociale og regionale skævheder; 
understreger endvidere, at der er behov for 

en vidtrækkende reform af EU's finansielle 

programplanlægning, der tager behørigt 

hensyn til målsætninger, finansiering og 

varighed af de instrumenter, som er til 
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rådighed. 

Or. en 

 


