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16.10.2020 A9-0193/20204

Ændringsforslag 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. glæder sig over Det Europæiske 
Råds konklusioner med forslag til en 
europæisk genopretningsplan og 
instrumentet21 Next Generation EU, der 
omfatter 750 mia. EUR, Kommissionens 
udstedelse af obligationer og nye egne 
indtægter; minder dog om, at Parlamentet 
efterlyste en meget større 
investeringsimpuls for at håndtere covid-
19-krisen, og anerkender, at der er behov 
for yderligere foranstaltninger for at 
forhindre enorme økonomiske og sociale 
forskelle og for at nå EU's langsigtede 
sociale og miljømæssige mål;

8. glæder sig over Det Europæiske 
Råds konklusioner med forslag til en 
europæisk genopretningsplan og 
instrumentet Next Generation EU21, der 
omfatter 750 mia. EUR, Kommissionens 
udstedelse af obligationer og nye egne 
indtægter; minder dog om, at Parlamentet 
efterlyste en meget større 
investeringsimpuls for at håndtere covid-
19-krisen, og anerkender, at der er behov 
for yderligere foranstaltninger for at 
forhindre enorme økonomiske og sociale 
forskelle og for at nå EU's langsigtede 
sociale og miljømæssige mål; bemærker, 
at under Next Generation EU-planen vil 
Kommissionens gæld på 750 mia. EUR 
blive betalt tilbage ved hjælp af en ud af 
tre mulige ordninger, hvor 
Kommissionens formand har erklæret, at 
hun foretrækker, at EU fremover skaffer 
sig nye egne indtægter, f.eks. en digital 
skat, en CO2-grænseafgift, udvidelse af 
emissionshandelsordningen og en skat på 
store multinationale selskaber; er 
bekymret for, at det bliver vanskeligt at 
skaffe sig betydelige nye egne indtægter 
uden en traktatændring, hvor kravet om 
enstemmighed ved afstemning om 
skattespørgsmål i Rådet afskaffes, hvor 
mange progressive forslag om beskatning 
er blevet forkastet eller blokeret på grund 
af modstand fra medlemsstater, der af 
Parlamentet tidligere er beskrevet som 
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skattely; udtrykker alvorlig bekymring 
over, at de to andre muligheder for 
tilbagebetaling vil øge medlemsstaternes 
offentlige gældsniveauer, og at midlerne 
vil blive tilbagebetalt gennem fremtidige 
EU-budgetter, enten gennem øgede bidrag 
fra medlemsstaterne eller ved at reducere 
midlerne til programmer, hvilket betyder, 
at genopretningsmidlerne enten vil øge 
medlemsstaternes nationale gæld eller 
reducere de midler og tjenesteydelser, som 
deres borgere nyder godt af;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/da/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/da/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/da/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/20205

Ændringsforslag 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. slår til lyd for en 
konjunkturudjævnende finanspolitik i EU 
og dets medlemsstater, for at reducere den 
andel, som den offentlige gæld udgør af 
BNP, og for at have balance i de nationale 
budgetter eller små overskud i EU's 
vækstperioder i økonomiske opgangstider 
med henblik på at kunne reagere effektivt 
på fremtidige udfordringer og sikre 
stabiliteten i euroområdet; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og Rådet til 
ikke at gentage fortidens fejltagelser i 
forbindelse med reaktionen på den 
økonomiske krise; 

19. slår til lyd for en 
konjunkturudjævnende finanspolitik i EU 
og dets medlemsstater, for at reducere den 
andel, som den offentlige gæld udgør af 
BNP, og for at have balance i de nationale 
budgetter eller små overskud i EU's 
vækstperioder i økonomiske opgangstider 
med henblik på at kunne reagere effektivt 
på fremtidige udfordringer og sikre 
stabiliteten i euroområdet; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og Rådet til 
ikke at gentage fortidens fejltagelser i 
forbindelse med reaktionen på den 
økonomiske krise; udtrykker bekymring 
over, at Kommissionen trods stærk kritik 
af metoden forbundet med og resultaterne 
af teorien om "ekspansiv krisepolitik" i 
høj grad har baseret sig på denne teori 
siden 2009; bemærker, at en stor mængde 
dokumentation, der peger i modsat 
retning, viser, at krisepolitik 
rutinemæssigt fører til lavere BNP-vækst, 
større arbejdsløshed og lavere 
efterspørgsel; anerkender de resultater, 
som IMF's daværende cheføkonom 
fremlagde i 2013, der viste, at for hver 
dollar, regeringerne havde skåret væk i 
deres budgetter, faldt de økonomiske 
resultater med 1,50 USD; opfordrer EU's 
institutioner og beslutningstagere til at 
anerkende beviserne for, at nedskæringer 
i de offentlige udgifter har en 
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indskrænkende virkning på økonomien, 
og til at afvise denne tilgang ved 
genopretningen efter nedlukningen under 
pandemien;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/20206

Ændringsforslag 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. er bekymret over covid-19-krisens 
betydelige, men ujævne, negative 
indvirkning på den offentlige gæld og den 
private gæld overalt i euroområdet og EU, 
navnlig i medlemsstater, som havde høje 
offentlige gældsniveauer, allerede før 
følgevirkningerne af pandemien gjorde sig 
gældende, hvilket forværrer situationen 
yderligere i de medlemsstater, der er særlig 
berørt af pandemien og/eller af allerede 
eksisterende høje offentlige gældsniveauer; 
efterlyser en løsning, der sikrer den 
offentlige gælds bæredygtighed; mener på 
denne baggrund, at udstedelsen af 
europæiske obligationer er et vigtigt skridt 
at tage i den nuværende krise;

20. er bekymret over covid-19-krisens 
betydelige, men ujævne, negative 
indvirkning på den offentlige gæld og den 
private gæld overalt i euroområdet og EU, 
navnlig i medlemsstater, som havde høje 
offentlige gældsniveauer, allerede før 
følgevirkningerne af pandemien gjorde sig 
gældende, hvilket forværrer situationen 
yderligere i de medlemsstater, der er særlig 
berørt af pandemien og/eller af allerede 
eksisterende høje offentlige gældsniveauer; 
efterlyser en løsning, der sikrer den 
offentlige gælds bæredygtighed; mener, at 
dette enten kræver indførelse af fælles 
obligationer, der er struktureret på en 
måde, der gør det muligt for regeringerne 
at bruge midler som reaktion på den 
sundhedsmæssige og økonomiske krise, 
der er forårsaget af coronavirus, på en 
måde, der ikke øger deres nationale gæld, 
nu eller i fremtiden, og der holder 
låneomkostningerne forholdsvis lave, 
eller, hvilket foretrækkes, annullering af 
den offentlige gæld, som ECB køber inden 
for rammerne af 
pandemiopkøbsprogrammet, eller ECB's 
kreditering af de nationale myndigheders 
konti med et beløb pr. indbygger for 
direkte at finansiere pandemisrelaterede 
udgifter;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/20207

Ændringsforslag 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er af den opfattelse, at det er af 
afgørende betydning, at revisionen af EU's 
finanspolitiske og økonomipolitiske ramme 
med henblik på de landespecifikke 
henstillinger resulterer i skræddersyede 
løsninger, der kan benyttes som reaktion på 
medlemsstaternes forskellige behov; 
efterlyser regler, der gør det muligt at sætte 
ind med finanspolitiske diskretionære 
reaktioner over for chok på kort sigt og at 
nedbringe høje offentlige gældskvoter i 
overensstemmelse med finanspolitiske 
regler over en realistisk og rimelig periode, 
samtidig med at der bliver mulighed for at 
foretage offentlige investeringer på et 
tilstrækkeligt niveau og have bæredygtige 
skattepolitikker og stabile statslige 
indtægter, og det parallelt med, at der 
gennemføres en langsigtet modernisering 
og styrkelse af offentlig infrastruktur;

21. er af den opfattelse, at det er af 
afgørende betydning, at revisionen af EU's 
finanspolitiske og økonomipolitiske ramme 
med henblik på de landespecifikke 
henstillinger resulterer i skræddersyede 
løsninger, der kan benyttes som reaktion på 
medlemsstaternes forskellige behov; 
efterlyser regler, der gør det muligt at sætte 
ind med finanspolitiske diskretionære 
reaktioner over for chok på kort sigt og at 
nedbringe høje offentlige gældskvoter i 
overensstemmelse med finanspolitiske 
regler over en realistisk og rimelig periode, 
samtidig med at der bliver mulighed for at 
foretage offentlige investeringer på et 
tilstrækkeligt niveau og have bæredygtige 
skattepolitikker og stabile statslige 
indtægter, og det parallelt med, at der 
gennemføres en langsigtet modernisering 
og styrkelse af offentlig infrastruktur; 
opfordrer indtrængende Kommissionen 
og Rådet til ikke at vende tilbage til de 
krisepolitikker, der blev indført som 
reaktion på den globale finanskrise og 
statsgældskrisen; bemærker, at disse 
skadelige politikker er indskrevet i 
stabilitets- og vækstpagtens regler samt i 
sixpack- og twopack-lovgivningen, og at 
det vil kræve omfattende ændringer af 
lovgivningen at bryde med denne ramme;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/20208

Ændringsforslag 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. afviser den rolle, som foreslås til 
det europæiske semester i 
genopretningsplanen; bemærker, at de 
landespecifikke henstillinger, som 
Kommissionen har udarbejdet under 
stabilitets- og vækstpagten og proceduren 
for makroøkonomiske ubalancer siden 
2011, har indeholdt vedholdende krav om 
nedskæringer i de offentlige udgifter, og 
bemærker, at Kommissionen specifikt er 
gået efter pensioner, sundhedsydelser, 
lønstigninger, jobsikkerhed og 
arbejdsløshedsunderstøttelse; mener, at 
EU-institutionerne skal opgive disse 
politiske prioriteringer; opfordrer til 
fuldstændig adskillelse mellem det 
europæiske semester og 
genopretningsplanen;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/20209

Ændringsforslag 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter Kommissionens meddelelse 
om at gennemgå det europæiske semester 
og, afhængigt af resultatet heraf, at 
foretage en tilpasning af det med det 
formål at omdanne det til et redskab til at 
koordinere 
genopretningsforanstaltningerne med; 
bemærker, at processen med det 
europæiske semester bør sikre, at EU's 
økonomiske forvaltningsproces, som er 
baseret på koordinering af den 
budgetmæssige og økonomiske politik og, 
hvor det er relevant, tager hensyn til 
sociale og miljøpolitiske mål, fungerer; er 
overbevist om, at dette er nødt til at 
omfatte en bedre koordinering af 
foranstaltninger vedrørende statsstøtte og 
skattepolitikker såvel som finans- og 
socialpolitikker og politikker, der regulerer 
arbejdsmarkedsrelationerne, for at undgå 
uretfærdig konkurrence mellem 
medlemsstaterne;

25. støtter Kommissionens meddelelse 
om at gennemgå det europæiske semester 
og, afhængigt af resultatet heraf, at 
foretage en tilpasning af det med det 
formål at omdanne det til et redskab til at 
koordinere 
genopretningsforanstaltningerne med; 
bemærker , at processen med det 
europæiske semester bør tage hensyn til 
sociale og miljøpolitiske mål, hvor det er 
relevant; er overbevist om, at dette er nødt 
til at omfatte en bedre koordinering af 
foranstaltninger vedrørende statsstøtte og 
skattepolitikker såvel som finans- og 
socialpolitikker og politikker, der regulerer 
arbejdsmarkedsrelationerne, for at undgå 
uretfærdig konkurrence mellem 
medlemsstaterne; er bekymret over, at de 
specifikke politiske foranstaltninger, som 
Kommissionen kræver i de 
landespecifikke henstillinger, siden 
indførelsen af det europæiske semester i 
2011 har fokuseret på at begrænse 
lønstigninger, hæve pensionsalderen, 
privatisere statsejede virksomheder, 
begrænse de offentlige udgifter til 
levering af sundhedsydelser, fremme 
længere arbejdstid, begrænse 
jobsikkerheden og beskære midlerne til 
sociale tjenester – alt sammen noget, der 
har bidraget til at svække staternes, 
institutionernes og den enkeltes evne til at 
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reagere på udbruddet af covid-19-
pandemien; bemærker, at Kommissionen 
har kastet sig ud i stærkt overdrevne 
foranstaltninger gennem processen med 
det europæiske semester, hvor det drejer 
sig om områder af den offentlige politik, 
der i henhold til TEUF hører under 
medlemsstaters kompetence, f.eks. 
pensioner og sundhedsydelser;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/202010

Ændringsforslag 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen og Rådet til i forbindelse 
med revisionen af den makroøkonomiske 
ramme at anerkende, at de fremherskende 
økonomiske forhold i EU i 1990'erne var 
markant anderledes end dem, der er 
fremherskende i dag; bemærker, at i 1997 
lå rentesatserne på omkring 5 % for 
langfristede statsobligationer, at det 
gennemsnitlige forhold mellem offentlig 
gæld og BNP i EU lå mellem 65 og 70 % 
af BNP, medianen for offentlig gæld i de 
11 oprindelige medlemmer af 
euroområdet lå på omkring 60 % af BNP, 
den forventede vækstrate for BNP var 3 % 
om året, og prognosen for inflationen var 
2 %; bemærker, at i henhold til disse 
økonomiske betingelser vil det at holde 
forholdet mellem den offentlige 
gældsætning og BNP på eller under 60 % 
kræve, at regeringerne begrænser 
budgetunderskuddet til 3 % af BNP; 
insisterer på, at hvis der aftales nye mål 
inden for en fremtidig makroøkonomisk 
ramme, skal de afspejle den nuværende 
økonomiske virkelighed og være rettet 
mod klima- og velfærdsindikatorer i stedet 
for tilfældige mål for gæld og underskud;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/202011

Ændringsforslag 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den økonomiske politik i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. opfordrer Kommissionen til at 
udforske nye politikker, som internationale 
institutioner har foreslået, og som 
understøtter og bidrager til finansieringen 
af en retfærdig omstilling, der afbøder de 
socioøkonomiske virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og fremmer bæredygtig vækst, og 
som har til formål at afbøde de enorme 
omkostninger ved genopretningen efter 
pandemien såvel som til at genoprette 
medlemsstaternes offentlige finanser; 
opfordrer EU's ledere og Kommissionen til 
at træffe dristige beslutninger for hurtigt at 
få indført en kurv af nye egne indtægter, til 
at medtage indtægter fra EU-politikker, der 
fremmer både gennemførelse af 
miljøbeskyttelse og udvikling af et 
retfærdigt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtige indre marked, og til at 
gøre det muligt at tilbagebetale lån under 
Next Generation EU allerede under den 
næste FFR; minder om, at disse egne 
indtægter er nødt til at blive indført så 
hurtigt som muligt og senest pr. 2021, og at 
de skal være permanente; fremhæver hvad 
det angår sin lovgivningsmæssige 
beslutning af 16. september 2020 om 
udkast til Rådets afgørelse om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne 
indtægter, hvormed der introduceres nye 
kategorier af egne indtægter25,

34. opfordrer Kommissionen til at 
udforske nye politikker, som internationale 
institutioner har foreslået, og som 
understøtter og bidrager til finansieringen 
af en retfærdig omstilling, der afbøder de 
socioøkonomiske virkninger af 
omstillingen til en klimaneutral 
økonomi og fremmer bæredygtig vækst, og 
som har til formål at afbøde de enorme 
omkostninger ved genopretningen efter 
pandemien såvel som til at genoprette 
medlemsstaternes offentlige finanser; 
opfordrer EU's ledere og Kommissionen til 
at træffe dristige beslutninger for hurtigt at 
få indført en kurv af nye egne indtægter, til 
at medtage indtægter fra EU-politikker, der 
fremmer både gennemførelse af 
miljøbeskyttelse og udvikling af et 
retfærdigt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtige indre marked, og til at 
gøre det muligt at tilbagebetale lån under 
Next Generation EU allerede under den 
næste FFR; minder om, at disse egne 
indtægter er nødt til at blive indført så 
hurtigt som muligt og senest pr. 2021, og at 
de skal være permanente; fremhæver hvad 
det angår sin lovgivningsmæssige 
beslutning af 16. september 2020 om 
udkast til Rådets afgørelse om ordningen 
for Den Europæiske Unions egne 
indtægter, hvormed der introduceres nye 
kategorier af egne indtægter25; opfordrer 



AM\1216146DA.docx PE658.398v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

indtrængende det tyske rådsformandskab 
til at gøre hurtige fremskridt med at nå 
frem til en aftale om en EU-skat på 
finansielle transaktioner, som skal 
omfatte en skat på transaktioner i 
derivater, og til straks at gå videre med en 
digital skat på EU-plan rettet mod 
teknologigiganter i betragtning af det 
manglende fremskridt i samtalerne på 
OECD-plan;

_______________ _______________
25 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0220. 25 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0220.

Or. en


