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Förslag till resolution 

Punkt 33 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet noterar att vid 

den tidpunkt då detta arbetsdokument 

utarbetades hade kommissionen redan lagt 

fram sitt förslag om inrättande av 

stödprogrammet för strukturreformer. 

Parlamentet välkomnar att kommissionen 

tydligen har tagit hänsyn till 

revisionsrättens rekommendationer och 

hoppas att stödprogrammet för 

strukturreformer kommer att bli att 

kraftfullt verktyg för det tekniska biståndet 

på grundval av de lärdomar som dragits 

från arbetsgruppen för Grekland (TFGR). 

33. Europaparlamentet noterar att vid 

den tidpunkt då detta arbetsdokument 

utarbetas har kommissionen redan lagt 

fram sitt förslag om inrättande av 

stödprogrammet för strukturreformer. 

Parlamentet välkomnar att kommissionen 

tydligen har tagit hänsyn till 

revisionsrättens rekommendationer och 

hoppas att stödprogrammet för 

strukturreformer kommer att bli att 

kraftfullt verktyg för det tekniska biståndet 

på grundval av de lärdomar som dragits 

från arbetsgruppen för Grekland (TFGR). 

Parlamentet noterar att när TFGR drar 

sina lärdomar och slutsatser inte gör 

några ansträngningar för att inkludera de 

olika programmens sociala kostnader för 

det grekiska folket, vilka har varit 

betydande. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 118 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

118. Europaparlamentet förstår att EIT 

har i uppdrag att främja samarbete mellan 

högre utbildning, forskning och innovation. 

Parlamentet anser att företagen i slutändan 

kan vara de som gynnas mest genom att de 

är lagliga ägare till de innovativa produkter 

som förs ut på marknaden och får den 

ekonomiska vinsten. Parlamentet betonar 

behovet i denna situation att överväga 

möjligheten att införliva en struktur i 

samarbetsmodellen där utbetalade medel 

åtminstone delvis går tillbaka till EIT. 

118. Europaparlamentet förstår att EIT 

har i uppdrag att främja samarbete mellan 

högre utbildning, forskning och innovation. 

Parlamentet anser att företagen i slutändan 

kan vara de som gynnas mest genom att de 

är lagliga ägare till de innovativa produkter 

som förs ut på marknaden och får den 

ekonomiska vinsten. Parlamentet betonar 

behovet i denna situation att införliva en 

struktur i samarbetsmodellen där 

utbetalade medel går tillbaka till EIT 

tillsammans med en överenskommen 

(föreslagen likvärdig andel) av vinsten. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 122 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

122. Europaparlamentet välkomnar 

revisionsrättens rapport, stöder dess 

rekommendationer och välkomnar att 

kommissionen godtar dem och kommer att 

beakta dem i framtiden. 

122. Europaparlamentet noterar 

revisionsrättens rapport och dess 

rekommendationer och välkomnar att 

kommissionen godtar dem och kommer att 

beakta dem i framtiden. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 124 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

124. Europaparlamentet betonar att 

tjänstemarknaden inte har nått sin fulla 

potential och att ett framgångsrikt 

genomförande av tjänstedirektivet i hög 

grad påverkar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet noterar att den potentiella 

ekonomiska nyttan med att direktivet 

genomförs fullt ut ännu inte är känd, men 

anser att kommissionen bör ta fram en 

studie för att göra en så tillförlitlig 

bedömning som möjligt av de kvantitativa 

outputvinsterna. 

124. Europaparlamentet betonar att 

tjänstemarknaden inte har nått sin fulla 

potential och att ett framgångsrikt 

genomförande av tjänstedirektivet i hög 

grad påverkar tillväxt och sysselsättning. 

Parlamentet noterar dock att 

grundläggande tjänster såsom 

vattenförsörjning – hur vattnet 

tillhandahålls och hur betalningen sker – 

bör vara en fråga för de enskilda 

medlemsstaterna, och att det föredragna 

alternativet bör vara att bevara det 

offentliga ägandet. Parlamentet noterar 

vidare att den potentiella ekonomiska 

nyttan eller annan nytta med att direktivet 

genomförs fullt ut ännu inte är känd, och 

anser att kommissionen bör beställa en 

fullkomligt oberoende studie för att göra 

en så tillförlitlig bedömning som möjligt av 

de kvantitativa outputvinsterna eller 

outputförlusterna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 125 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

125. Europaparlamentet begär att man 

senare inkluderar fler sektorer för att i 

högre grad kunna undanröja sektorsvisa 

hinder för marknadsintegration, med det 

slutliga målet att undanröja hinder på den 

inre marknaden för tjänster och utveckla 

unionens fulla potential för tillväxt, 

konkurrenskraft och skapande av 

sysselsättning. 

125. Europaparlamentet anser att man 

först då det föreligger resultat från en 

oberoende undersökning av de 

fullständiga effekterna och eventuella 

resultaten av en mer fullständig 

tillämpning av tjänstedirektivet och då det 

utan tvivel påvisas att direktivet skapar 

samhällsnytta, bör uppmuntra till en 

inkludering av fler sektorer för att i högre 

grad kunna undanröja sektorsvisa hinder 

för marknadsintegration, med det slutliga 

målet att undanröja hinder på den inre 

marknaden för tjänster och utveckla 

unionens fulla potential för tillväxt, 

konkurrenskraft och skapande av 

sysselsättning. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 126 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

126. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna kunde ha använt de 

åtgärder som kommissionen har 

tillhandahållit för att stödja införlivandet, 

genomförandet och tillämpningen av 

direktivet på ett bättre sätt, särskilt genom 

att utbyta erfarenheter om problem under 

de olika stadierna av förfarandet, diskutera 

möjliga gemensamma lösningar och utbyta 

bästa praxis. 

126. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna kunde ha använt de 

åtgärder som kommissionen har 

tillhandahållit för att stödja införlivandet, 

genomförandet och tillämpningen av 

direktivet på ett bättre sätt, särskilt genom 

att utbyta erfarenheter om problem under 

de olika stadierna av förfarandet, diskutera 

möjliga gemensamma lösningar och utbyta 

bästa praxis, särskilt den bästa praxis som 

innebär att man överger privatiseringen 

av grundläggande tjänster och går 

tillbaka till offentligt ägande. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 161 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

161. Europaparlamentet anser att 

användningen av medlen bör vägledas av 

förbättrade övervaknings- och 

utvärderingssystem baserade på 

utgångsindikatorer, progressiva riktmärken 

och mätbara och realistiska mål. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att se 

över alla indikatorer, riktmärken och mål 

som finns i de nuvarande 

migrationsprogrammen. 

161. Europaparlamentet anser att 

användningen av medlen bör vägledas av 

förbättrade övervaknings- och 

utvärderingssystem baserade på 

utgångsindikatorer, progressiva riktmärken 

och mätbara och realistiska mål, vilka alla 

i sista hand bör fokusera på de personer 

som påverkas mest, nämligen 

migranterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se över alla indikatorer, 

riktmärken och mål som finns i de 

nuvarande migrationsprogrammen. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 164 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

164. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att på ett konstruktivt sätt 

engagera sig för en bättre samordning 

mellan instrument, mekanismer och 

relevanta intressenter för att förebygga 

migrationskriser. 

164. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att på ett konstruktivt sätt 

engagera sig för en bättre samordning 

mellan instrument, mekanismer och 

relevanta intressenter, även, i synnerhet, 

företrädare för migranterna själva, för att 

förebygga migrationskriser. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 179 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

179. Europaparlamentet välkomnar 

slutsatserna och rekommendationerna i 

revisionsrättens särskilda rapport nr 

10/2016 Ytterligare förbättringar krävs för 

att garantera att tillämpningen av 

förfarandet vid alltför stora underskott är 

ändamålsenlig. 

179. Europaparlamentet noterar 

slutsatserna och rekommendationerna i 

revisionsrättens särskilda rapport nr 

10/2016 Ytterligare förbättringar krävs för 

att garantera att tillämpningen av 

förfarandet vid alltför stora underskott är 

ändamålsenlig. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 180 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

180. Europaparlamentet rekommenderar 

kommissionen att öka insynen i 

förfarandet vid alltför stora underskott 

(EDP-förfarandet) genom att regelbundet 

redogöra för sina bedömningar av hur 

länderna genomför de strukturreformer 

som föreslås inom ramen för EDP-

förfarandet och genom att öka insynen i 

hur reglerna tillämpas. 

180. Europaparlamentet rekommenderar 

kommissionen att underlåta att tillämpa 

förfarandet vid alltför stora underskott 

(EDP-förfarandet), med tanke på att 

genomförandet i bästa fall kan kallas 

ojämnt och i sämsta fall diskriminerande, 

eftersom unionens största ekonomier har 

getts fritt spelrum, och med tanke på att 

EDP-förfarandet helt enkelt bara är en 

utvidgning av den ekonomiska 

tvångströjan – det så kallade tvåpacket 

och sexpacket. 

Or. en 

 


