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23.2.2016 A8-0030/31 

Ändringsförslag  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 

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 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet efterlyser en större 

skatteväxling bort från arbete som ska 

bestämmas på nationell nivå samtidigt 

som hållbarheten i de sociala 

trygghetssystemen säkerställs. 

18. Europaparlamentet begär ett bredare 

skatteunderlag för att möjliggöra en mer 

rättvis fördelning av skattebördan mellan 

arbete och kapital, med målet att också 

åtgärda den nuvarande 

skatteojämlikheten mellan små och 

medelstora företag och stora företag, och 

att avsevärt öka andelen direkta skatter i 

förhållande till indirekta skatter inom 

skattesystemen för att skapa större 

rättvisa. Parlamentet efterlyser därför en 

större skatteväxling bort från 

arbetsinkomster och mot bolagsvinster, 

kapitalinkomster, förmögenhet och 

kapitalvinster, och kräver att 

medlemsstaternas skattesystem görs 

verkligt progressiva. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Ändringsförslag  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet upprepar behovet 

av en ansvarsfull och tillväxtvänlig 

finanspolitik som säkerställer hållbarheten 

i skuldsättningen och som beaktar 

konjunkturcykeln och investeringsgap, 

samtidigt som medborgarnas sociala 

rättigheter respekteras. Parlamentet 

påminner om att den mycket höga 

skuldsättningen i vissa medlemsstater utgör 

en avsevärd risk vid eventuella framtida 

chocker inom euroområdet. Parlamentet 

betonar att insatserna för att förbättra 

motståndskraften i offentliga finanser och 

främja tillväxten behöver intensifieras i 

länder med hög skuldsättningsgrad så att 

de hamnar på en hållbar bana mot lägre 

skuldsättning. 

20. Europaparlamentet upprepar behovet 

av en ansvarsfull och tillväxtvänlig 

finanspolitik som säkerställer hållbarheten 

i skuldsättningen, beaktar 

konjunkturcykeln och investeringsgap och 

medger skattemässigt manöverutrymme i 

syfte att skydda medborgarnas sociala 

rättigheter. Parlamentet påminner om att 

den mycket höga skuldsättningen i vissa 

medlemsstater utgör en avsevärd risk vid 

eventuella framtida chocker inom 

euroområdet. Parlamentet betonar att 

insatserna för att förbättra 

motståndskraften i offentliga finanser 

genom tillväxt och skapande av 

sysselsättning behöver intensifieras i 

länder med hög skuldsättningsgrad så att 

de hamnar på en hållbar bana mot lägre 

skuldsättning. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.2.2016 A8-0030/33 

Ändringsförslag  33 

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

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

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet efterlyser en 

tillväxtfrämjande politik som respekterar 

de sociala rättigheterna. Parlamentet 

uppmärksammar den risk som den mycket 

höga skuldsättningen i vissa 

medlemsstater kan medföra vid eventuella 

framtida chocker inom euroområdet. 

Parlamentet kräver därför en 

omstrukturering av skulden i dessa länder 

för att minska den offentliga och privata 

skuldsättningen till hållbara nivåer. 

Parlamentet fäster uppmärksamheten vid 

de förödande konsekvenserna av 

åtstramningspolitiken, vars strategier för 

budgetkonsolidering har undergrävt de 

offentliga investeringarna, statens sociala 

funktioner och den ekonomiska tillväxten. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Ändringsförslag  34 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 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 skyndsamt 

måste avskaffas. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Ändringsförslag  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet betonar att 

euroområdet, på grund av att det 

ömsesidiga beroendet är stort och att den 

monetära politiken är gemensam, är en 

ekonomisk enhet där konvergens mot dem 

som presterar bäst måste främjas och 

stödjas av starkare samordning av nationell 

politik. Parlamentet betonar vikten av att 

alla nationella regeringar intensifierar 

åtgärderna för att inom sina medlemsstater 

genomföra de ekonomiska reformer och 

investeringar som krävs för att minska de 

makroekonomiska obalanserna och 

förhindra negativa spridningseffekter av 

den nationella politiken på andra 

medlemsstater. Parlamentet efterlyser 

därför en djupgående bedömning av dessa 

makroekonomiska obalanser och 

spridningseffekter som ett komplement till 

bedömningen av varje lands specifika 

sårbarheter och den makroekonomiska 

dialogen. Parlamentet insisterar på att 

rekommendationerna för euroområdet och 

de landsspecifika rekommendationerna ska 

överensstämma helt och hållet. 

25. Europaparlamentet betonar att 

euroområdet, på grund av att det 

ömsesidiga beroendet är stort och att den 

monetära politiken är gemensam, är en 

ekonomisk enhet där konvergens måste 

främjas och stödjas av starkare samordning 

av nationell politik. Parlamentet betonar 

vikten av att alla nationella regeringar 

intensifierar åtgärderna för att inom sina 

medlemsstater genomföra de ekonomiska 

reformer och investeringar som krävs för 

att minska de makroekonomiska 

obalanserna och förhindra negativa 

spridningseffekter av den nationella 

politiken på andra medlemsstater, i 

synnerhet genom varaktiga överskott i 

bytesbalansen. Parlamentet efterlyser 

därför en djupgående bedömning av dessa 

makroekonomiska obalanser och 

spridningseffekter som ett komplement till 

bedömningen av varje lands specifika 

sårbarheter och den makroekonomiska 

dialogen. Parlamentet insisterar på att 

rekommendationerna för euroområdet och 

de landsspecifika rekommendationerna ska 

överensstämma helt och hållet. 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Ändringsförslag  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet noterar att 

euroområdets stora bytesbalansöverskott 

visserligen är ett välkommet tecken på 

euroområdets externa konkurrenskraft 

men att dess nuvarande nivå också är ett 

uttryck för brist på investeringar, vilket får 

negativa effekter på tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet anser att 

starkare inre efterfrågan skulle vara bättre 

för en hållbar tillväxt i euroområdet och 

även utifrån ett globalt perspektiv. 

Parlamentet är medvetet om att det med 

vissa medlemsstaters bytesbalansöverskott 

följer positiva spridningseffekter över 

värdekedjan som andra medlemsstater 

kan gynnas av på olika sätt. Parlamentet 

konstaterar också att den gemensamma 

valutan spelar en roll för att bidra till att 

mer konkurrenskraftiga länder fortsätter 

att ha stora överskott gentemot resten av 

världen. Parlamentet välkomnar slutsatsen 

i kommissionens vinterprognos 2016 enligt 

vilken den ekonomiska tillväxten i vissa 

medlemsstater 2015 framför allt har drivits 

av den inhemska efterfrågan. Parlamentet 

anser att det är viktigt att medlemsstater 

med större bytesbalansöverskott fortsätter 

att öka sin inhemska efterfrågan för sitt 

eget bästa och för allmännyttan. Samtidigt 

28. Europaparlamentet är bekymrat över 

euroområdets stora bytesbalansöverskott, 

som är ett uttryck för brist på investeringar, 

vilket får negativa effekter på tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet anser att 

starkare inre efterfrågan skulle vara bättre 

för en hållbar tillväxt i euroområdet och 

även utifrån ett globalt perspektiv. 

Parlamentet konstaterar också att den 

gemensamma valutan spelar en roll för 

att bidra till att mer konkurrenskraftiga 

länder fortsätter att ha stora överskott 

gentemot resten av världen. Parlamentet 

betonar att en snylta-på-grannen-politik, 

där man förlitar sig på stora överskott i 

bytesbalansen och exportdriven tillväxt, 

som förs av till exempel Kina och 

Tyskland, skadar världsekonomin och är 

inte gångbar för euroområdet. 
Parlamentet välkomnar slutsatsen i 

kommissionens vinterprognos 2016 enligt 

vilken den ekonomiska tillväxten i vissa 

medlemsstater 2015 framför allt har drivits 

av den inhemska efterfrågan. Parlamentet 

anser att det är viktigt att medlemsstater 

med större bytesbalansöverskott ökar sin 

inhemska efterfrågan för sitt eget bästa och 

för allmännyttan. Samtidigt uppmanas 

mindre konkurrenskraftiga medlemsstater 
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uppmanas mindre konkurrenskraftiga 

medlemsstater att verkligen genomföra 

strukturreformer och investeringar av hög 

kvalitet för att modernisera sina ekonomier 

och skapa en hållbar affärsmiljö för 

långsiktiga investeringar i enlighet med 

Europa 2020-strategin. Parlamentet anser 

att detta är det bästa sättet att minska 

makroekonomiska obalanser inom 

medlemsstaterna och inte genom en intern 

devalvering, vilken försvagar efterfrågan 

och bromsar den ekonomiska tillväxten i 

hela euroområdet. 

att genomföra investeringar av hög kvalitet 

för att modernisera sina ekonomier och 

skapa en hållbar affärsmiljö för långsiktiga 

investeringar. Parlamentet anser att detta är 

det bästa sättet att minska 

makroekonomiska obalanser inom 

medlemsstaterna och inte genom en intern 

devalvering, vilken försvagar efterfrågan 

och bromsar den ekonomiska tillväxten i 

hela euroområdet. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Ändringsförslag  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Rubrik (före punkt 33) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

En effektivare europeisk planeringstermin 

med större demokratisk ansvarsskyldighet 

Avskaffande av den europeiska 

planeringsterminen 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Ändringsförslag  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet beklagar det svaga 

genomförandet av landsspecifika 

rekommendationer och anser att ett bättre 

genomförande av de landsspecifika 

rekommendationerna kräver klart uttalade 

prioriteringar på europeisk nivå och en 

verklig offentlig debatt, politisk vilja och 

åtaganden på nationell nivå som leder till 

större relevans och nationellt egenansvar. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende 

de besök som hittills gjorts av ledamöter 

från kommissionen i medlemsstaterna för 

att diskutera processen med den 

europeiska planeringsterminen och dess 

dokument.  

33. Europaparlamentet anser att de 

landsspecifika rekommendationerna är en 

grov kränkning av medlemsstaternas 

befolkningars och arbetstagares 

demokratiska och suveräna rätt att 

besluta om sina länders framtid. 

Parlamentet beklagar i detta 

sammanhang den spelade oron för 

demokratisk ansvarsskyldighet och 

legitimitet, när det verkliga problemet är 

en ökning i genomförandenivåerna av de 

landsspecifika rekommendationerna. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Ändringsförslag  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet begär att rätt 

avvägning görs mellan att utfärda 
landsspecifika rekommendationer som 

fokuserar på nyckelprioriteringar och att 

säkerställa att de är inriktade på alla de 

centrala utmaningarna, däribland 

behovet av att undvika en ny 

stadsskuldskris och öka 

konkurrenskraften, tillväxten och 

sysselsättningen, med beaktande av 
Europa 2020-målen. 

34. Europaparlamentet kräver bestämt att 

man avskaffar den europeiska 

planeringsterminen, inbegripet de 
landsspecifika rekommendationerna, 

rapporten om förvarningsmekanismen, 

den årliga tillväxtöversikten, sexpacket, 

tvåpacket, stabilitets- och tillväxtpakten, 

fördraget om stabilitet, samordning och 

styrning och Europa 2020-strategin. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Ändringsförslag  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet betonar vikten av 

att de nationella parlamenten debatterar 

landsrapporter och landsspecifika 

rekommendationer och röstar om 

nationella reformprogram samt om 

nationella konvergens- eller 

stabilitetsprogram. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att involvera 

arbetsmarknadens parter, lokala och 

regionala myndigheter samt andra 

relevanta intressenter på ett strukturerat 

sätt, och dra fördel av att landsrapporterna 

offentliggörs tidigt. Parlamentet betonar 

den oersättliga roll som arbetsmarknadens 

parter har i lönesättningen och den viktiga 

roll de bör spela i mer omfattande 

ekonomiska diskussioner, i synnerhet när 

det gäller att främja produktivitet. 

Parlamentet begär dessutom att de 

nationella parlamenten samarbetar mer 

med Europaparlamentet. 

37. Europaparlamentet betonar vikten av 

att de nationella parlamenten debatterar 

landsrapporter och landsspecifika 

rekommendationer och röstar om 

nationella reformprogram samt om 

nationella konvergens- eller 

stabilitetsprogram. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att involvera 

arbetsmarknadens parter, lokala och 

regionala myndigheter samt andra 

relevanta intressenter på ett strukturerat 

sätt, och dra fördel av att landsrapporterna 

offentliggörs tidigt. Parlamentet betonar 

den oersättliga roll som arbetsmarknadens 

parter har i lönesättningen och den viktiga 

roll de bör spela i mer omfattande 

ekonomiska diskussioner, i synnerhet när 

det gäller att främja produktivitet. 

Parlamentet begär dessutom att de 

nationella parlamenten samarbetar mer 

med Europaparlamentet. Parlamentet 

beslutar att förstärka sin roll i samband 

med kontrollerna av genomförandet av 

anpassningsprogrammen och att 

säkerställa en lämplig rapportering och 

en genuin och öppen dialog med alla 

berörda parter. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Ändringsförslag  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, 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 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se över den fleråriga 

budgetramen, i enlighet med vad som 

föreskrivs i den politiska 

överenskommelsen mellan parlamentet, 

kommissionen och rådet från juni 2013. 

Parlamentet understryker att finanskrisen 

och den humanitära krisen som drabbade 

EU mellan 2009 och 2014 visat att den 

nuvarande fleråriga budgetramen är 

olämplig. Parlamentet betonar dessutom 

behovet av en långtgående reform av EU:s 

finansiella planering så att vederbörlig 

hänsyn tas till målen, finansieringen och 

varaktigheten för de tillgängliga 

instrumenten. 

45. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se över den fleråriga 

budgetramen, i enlighet med vad som 

föreskrivs i den politiska 

överenskommelsen mellan parlamentet, 

kommissionen och rådet från juni 2013. 

Parlamentet understryker att finanskrisen 

och den humanitära krisen som drabbade 

EU mellan 2009 och 2014 visat att den 

nuvarande fleråriga budgetramen är 

olämplig. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att konkret förpliktiga 

sig till att vidta åtgärder för verklig 

konvergens, baserade på sociala framsteg, 

bevarandet och främjandet av varje lands 

möjligheter, skapande av arbetstillfällen, 

en hållbar användning av naturresurser 

samt miljöskydd, i syfte att skapa verklig 

ekonomisk tillväxt med social 

sammanhållning och minska 

utvecklingsgapet mellan medlemsstaterna 

och de befintliga ekonomiska, sociala och 

regionala skillnaderna. Parlamentet 

betonar dessutom behovet av en 

långtgående reform av EU:s finansiella 

planering så att vederbörlig hänsyn tas till 

målen, finansieringen och varaktigheten för 
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de tillgängliga instrumenten. 

Or. en 

 


