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21.10.2016 A8-0309/7 

Ändringsförslag  7 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens fortlöpande arbete med att 

begränsa antalet rekommendationer och 

dess ansträngningar att effektivisera 

planeringsterminen genom att 

huvudsakligen ta upp områden av 

makroekonomisk och social relevans när 

man formulerar de politiska målen för de 

kommande 18 månaderna. Parlamentet 

upprepar att detta underlättar 

genomförandet av rekommendationerna, 

baserat på en fullständig och användbar 

uppsättning existerande ekonomiska och 

sociala riktmärken. En minskning av 

antalet rekommendationer bör också leda 

till ett tydligare tematiskt fokus. De 

ekonomiska skillnaderna mellan 

medlemsstaterna måste minska och 

konvergensen mellan dem måste öka. 

5. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens fortlöpande arbete med att 

begränsa antalet rekommendationer och 

dess ansträngningar att effektivisera 

planeringsterminen genom att 

huvudsakligen ta upp områden av 

makroekonomisk och social relevans när 

man formulerar de politiska målen för de 

kommande 18 månaderna. Parlamentet 

upprepar att detta underlättar 

genomförandet av rekommendationerna, 

baserat på en fullständig och användbar 

uppsättning existerande ekonomiska och 

sociala riktmärken. En minskning av 

antalet rekommendationer bör också leda 

till ett tydligare tematiskt fokus. 

Parlamentet beklagar att dess uppmaning, 

i dess resolution av den 25 februari 2016 

om den årliga tillväxtöversikten 2016, att 

ta med miljöskattereformer i de 

landspecifika rekommendationerna, inte 

har beaktats.   De ekonomiska skillnaderna 

mellan medlemsstaterna måste minska och 

konvergensen mellan dem måste öka. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Ändringsförslag  8 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet framhåller 

kommissionens rekommendationer till tre 

medlemsstater att avsluta förfarandet vid 

alltför stora underskott. Parlamentet håller 

med kommissionen om att stora och 

ihållande överskott i nationalräkenskaperna 

tyder på att efterfrågan och investeringar, 

särskilt långsiktiga investeringar, behöver 

stimuleras för att komma till rätta med 

utmaningarna i framtiden avseende 

transporter och kommunikation, den 

digitala ekonomin, utbildning, forskning 

och utveckling, klimatförändringen, 

energin, miljöskyddet och den åldrande 

befolkningen. Kommissionen uppmanas att 

fortsätta att uppmuntra ansvarsfull och 

hållbar budgetpolitik som gynnar tillväxt 

och återhämtning i alla medlemsstater 

genom att lägga större tonvikt vid 

investeringar och effektiva offentliga 

utgifter, och stödja hållbara och socialt 

balanserade strukturreformer. 

10. Europaparlamentet framhåller 

kommissionens rekommendationer till tre 

medlemsstater att avsluta förfarandet vid 

alltför stora underskott. Parlamentet håller 

med kommissionen om att stora och 

ihållande överskott i nationalräkenskaperna 

tyder på att efterfrågan och investeringar, 

särskilt långsiktiga investeringar, behöver 

stimuleras för att komma till rätta med 

utmaningarna i framtiden avseende 

transporter och kommunikation, den 

digitala ekonomin, utbildning, forskning 

och utveckling, klimatförändringen, 

energin, miljöskyddet och den åldrande 

befolkningen. Kommissionen uppmanas att 

fortsätta att uppmuntra ansvarsfull och 

hållbar budgetpolitik som gynnar tillväxt 

och återhämtning i alla medlemsstater 

genom att lägga större tonvikt vid 

investeringar och effektiva offentliga 

utgifter, och stödja hållbara och socialt 

balanserade strukturreformer. Parlamentet 

noterar med oro att inga hänvisningar till 

euroområdets samlade finanspolitiska 

ställning och det finanspolitiska utrymmet 

har framförts i de landspecifika 

rekommendationerna 2016. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/9 

Ändringsförslag  9 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet noterar att det krävs 

ytterligare åtgärder för att öka 

finansieringsmöjligheterna, särskilt för små 

och medelstora företag, och minska de 

nödlidande lånen inom euroområdet i 

enlighet med unionslagstiftningen, för att 

stärka bankernas balansräkningar och 

därigenom förbättra bankernas förmåga att 

ge lån till realekonomin. Parlamentet 

understryker hur viktigt det är att stegvis 

genomföra bankunionen och utveckla 

kapitalmarknadsunionen för att skapa en 

stabil miljö för investeringar och tillväxt 

och undvika att finansmarknaden inom 

euroområdet fragmenteras. 

11. Europaparlamentet noterar att det krävs 

ytterligare åtgärder för att öka 

finansieringsmöjligheterna, särskilt för små 

och medelstora företag, och minska de 

nödlidande lånen inom euroområdet i 

enlighet med unionslagstiftningen, för att 

stärka bankernas balansräkningar och 

därigenom förbättra bankernas förmåga att 

ge lån till realekonomin. Parlamentet 

understryker hur viktigt det är att stegvis 

genomföra bankunionen, bl.a. att verka för 

inrättandet av ett europeiskt 

insättningsgarantisystem, och utveckla 

kapitalmarknadsunionen för att skapa en 

stabil miljö för investeringar och tillväxt 

och undvika att finansmarknaden inom 

euroområdet fragmenteras. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Ändringsförslag  10 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

investeringarna hittills har släpat efter och 

inte har lett till hållbar och inkluderande 

tillväxt i EU eller bidragit till att förbättra 

miljön för företagen. Den monetära 

politiken måste åtföljas av en lämplig 

finanspolitik som syftar till att öka 

tillväxten i EU i linje med stabilitets- och 

tillväxtpaktens bestämmelser, inklusive 

dess flexibilitetsklausuler. Investeringarna 

på nivåer under den nationella nivån har 

minskat kraftigt under senare år, men står 

inte desto mindre för ca 60 % av de 

offentliga investeringarna i EU. 

Investeringspolitiska instrument såsom Efsi 

och Esif kräver en noggrann avstämning 

vad gäller deras utnyttjande samt att de 

kompletterar varandra, om man ska kunna 

förbättra mervärdet av unionens utgifter 

genom att attrahera ytterligare resurser från 

privata investerare. Därför betonar 

parlamentet att stödprogrammet för 

strukturreformer bör involvera lokala och 

regionala myndigheter när man utarbetar 

de berörda projekten för strukturreformer. 

12. Europaparlamentet understryker att 

investeringarna hittills har släpat efter och 

inte har lett till hållbar och inkluderande 

tillväxt i EU eller bidragit till att förbättra 

miljön för företagen. Den monetära 

politiken måste åtföljas av en lämplig 

finanspolitik som syftar till att öka 

tillväxten i EU i linje med stabilitets- och 

tillväxtpaktens bestämmelser, inklusive 

dess flexibilitetsklausuler. Investeringarna 

på nivåer under den nationella nivån har 

minskat kraftigt under senare år, men står 

inte desto mindre för ca 60 % av de 

offentliga investeringarna i EU. 

Investeringspolitiska instrument såsom Efsi 

och Esif kräver en noggrann avstämning 

vad gäller deras utnyttjande samt att de 

kompletterar varandra, om man ska kunna 

förbättra mervärdet av unionens utgifter 

genom att attrahera ytterligare resurser från 

privata investerare. Därför betonar 

parlamentet att stödprogrammet för 

strukturreformer bör involvera lokala och 

regionala myndigheter när man utarbetar 

de berörda projekten för strukturreformer. 

En mer sammanjämkad finanspolitisk 

situation kan uppstå endast om den 

interna efterfrågan ökar i 

överskottsländerna, vilket är mycket 

viktigt, inte bara för att de landspecifika 
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rekommendationerna ska följas utan 

också för en sammanhållen och 

konsekvent makroekonomisk politik i EU. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Ändringsförslag  11 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet understryker hur 

viktigt det är att undvika alltför höga 

skatter på arbete, med tanke på att höga 

skatter minskar incitamenten för inaktiva, 

arbetslösa, andraförsörjare och 

låginkomsttagare att återgå till ett arbete. 

17. Europaparlamentet understryker hur 

viktigt det är att undvika alltför höga 

skatter på arbete och att man måste flytta 

beskattningen till andra källor, t.ex. 

miljöföroreningar, med tanke på att höga 

skatter minskar incitamenten för inaktiva, 

arbetslösa, andraförsörjare och 

låginkomsttagare att återgå till ett arbete. 

Or. en 

 

 


