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16.10.2020 A9-0193/4

Ändringsförslag 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar 
Europeiska rådets slutsatser med förslag till 
en återhämtningsplan för Europa och 
instrumentet Next Generation EU21 som 
omfattar 750 miljarder euro, 
kommissionens utfärdande av obligationer 
och nya egna medel. Parlamentet påminner 
dock om sitt krav på en mycket större 
investeringsinsats för att hantera covid-19-
krisen, och konstaterar att det behövs 
ytterligare åtgärder för att förhindra 
enorma ekonomiska och sociala skillnader 
och för att uppnå EU:s långsiktiga sociala 
och miljömässiga mål.

8. Europaparlamentet välkomnar 
Europeiska rådets slutsatser med förslag till 
en återhämtningsplan för Europa och 
instrumentet Next Generation EU21 som 
omfattar 750 miljarder euro, 
kommissionens utfärdande av obligationer 
och nya egna medel. Parlamentet påminner 
dock om sitt krav på en mycket större 
investeringsinsats för att hantera covid-19-
krisen, och konstaterar att det behövs 
ytterligare åtgärder för att förhindra 
enorma ekonomiska och sociala skillnader 
och för att uppnå EU:s långsiktiga sociala 
och miljömässiga mål. Parlamentet 
noterar att inom ramen för Next 
Generation EU ska kommissionens skuld 
på 750 miljarder euro återbetalas enligt 
ett av tre möjliga alternativ, och 
kommissionens ordförande har förklarat 
att hon föredrar att EU skaffar sig nya 
egna medel i framtiden såsom en digital 
skatt, en koldioxidjusteringsskatt vid 
gränserna, en utvidgning av 
utsläppshandelssystemet och en skatt på 
stora multinationella företag. Parlamentet 
är oroat över att det kommer att bli svårt 
att skaffa betydande nya egna medel utan 
en fördragsändring för att avskaffa 
enhällig omröstning i rådet i 
beskattningsfrågor, där många 
progressiva beskattningsförslag har 
röstats ner eller kört fast på grund av 
motstånd från medlemsstater som tidigare 



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

SV Förenade i mångfalden SV

beskrivits som skatteparadis. Parlamentet 
uttrycker stor oro över att de andra två 
återbetalningsalternativen kommer att 
öka medlemsstaternas offentliga 
skuldnivåer och över att medlen ska 
återbetala från framtida EU-budgetar, 
antingen genom höjda 
medlemsstatsbidrag eller genom minskade 
anslag till program, vilket innebär att 
återhämtningsfonderna antingen kommer 
att öka medlemsstaternas statsskuld eller 
minska de medel och tjänster som 
tillhandahålls deras medborgare.

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

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

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Ändringsförslag 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet förespråkar en 
kontracyklisk finanspolitik i EU och dess 
medlemsstater och en minskning av 
skuldkvoten och ha nationella budgetar i 
balans eller med små överskott under EU:s 
tillväxtperioder under 
konjunkturuppgångar, för att effektivt möta 
framtida utmaningar och säkerställa 
stabiliteten i euroområdet. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen och rådet att 
inte upprepa tidigare misstag i responsen 
på den ekonomiska krisen. 

19. Europaparlamentet förespråkar en 
kontracyklisk finanspolitik i EU och dess 
medlemsstater och en minskning av 
skuldkvoten och ha nationella budgetar i 
balans eller med små överskott under EU:s 
tillväxtperioder under 
konjunkturuppgångar, för att effektivt möta 
framtida utmaningar och säkerställa 
stabiliteten i euroområdet. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen och rådet att 
inte upprepa tidigare misstag i responsen 
på den ekonomiska krisen. Parlamentet 
uttrycker oro över att kommissionen, trots 
den starka kritiken mot metoder och 
slutsatser när det gäller teorin om en så 
kallad expansiv åtstramningspolitik, i hög 
grad har förlitat sig på denna sedan 2009. 
Parlamentet noterar att det finns ett 
flertal bevis på att åtstramning normalt 
leder till lägre BNP-tillväxt, högre 
arbetslöshet och minskad efterfrågan. 
Parlamentet noterar de slutsatser som 
IMF:s dåvarande chefsekonom lade fram 
2013, som visade att det ekonomiska 
resultatet minskade med 1,50 dollar för 
varje dollar som regeringarna minskade 
sin budget med. Parlamentet uppmanar 
EU:s institutioner och beslutsfattare att 
erkänna bevisen på att nedskärningar i de 
offentliga utgifterna har en hämmande 
effekt på ekonomin och att avvisa denna 
strategi för återhämtningen från 
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nedstängningarna under pandemin.

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Ändringsförslag 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet är bekymrat 
över covid-19-krisens betydande men 
ojämna negativa effekter på offentliga 
underskott och privat skuldsättning i hela 
euroområdet, särskilt i medlemsstater som 
hade hög offentlig skuldsättning före 
pandemins återverkningar, vilket 
ytterligare förvärrar situationen i de 
medlemsstater som drabbats särskilt hårt av 
pandemin och/eller redan har hög 
statsskuld sedan tidigare. Parlamentet 
efterlyser en lösning som garanterar 
hållbarhet i den offentliga skuldsättningen. 
Parlamentet anser mot denna bakgrund att 
utfärdandet av Europeiska 
kommissionens obligationer är ett viktigt 
steg i den nuvarande krisen.

20. Europaparlamentet är bekymrat 
över covid-19-krisens betydande men 
ojämna negativa effekter på offentliga 
underskott och privat skuldsättning i hela 
euroområdet, särskilt i medlemsstater som 
hade hög offentlig skuldsättning före 
pandemins återverkningar, vilket 
ytterligare förvärrar situationen i de 
medlemsstater som drabbats särskilt hårt av 
pandemin och/eller redan har hög 
statsskuld sedan tidigare. Parlamentet 
efterlyser en lösning som garanterar 
hållbarhet i den offentliga skuldsättningen. 
Parlamentet anser att detta kräver 
antingen införandet av gemensamma 
obligationer som är strukturerade på ett 
sätt som skulle göra det möjligt för 
regeringarna att använda medel för att 
hantera de hälsokriser och ekonomiska 
kriser som orsakats av coronaviruset på 
ett sätt som inte ökar deras nationella 
skuldsättning, nu eller i framtiden, och 
som håller lånekostnaderna relativt låga, 
eller helst annullerar den offentliga skuld 
som ECB köpt inom ramen för PEPP 
eller att ECB krediterar staternas 
nationella konton med ett belopp på en 
per capita-basis för att direkt finansiera 
pandemirelaterade utgifter.

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Ändringsförslag 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att översynen av EU:s 
finans- och ekonomipolitiska ram avseende 
de landsspecifika rekommendationerna 
tillhandahåller skräddarsydda lösningar för 
att hantera medlemsstaternas olika behov. 
Parlamentet efterlyser regler som skapar 
handlingsutrymme för finanspolitiken att 
på kort sikt reagera på chocker och minska 
de höga offentliga skuldkvoterna i enlighet 
med finanspolitiska regler inom en 
realistisk och rimlig tidsperiod, samtidigt 
som en tillräcklig nivå på offentliga 
investeringar, en hållbar skattepolitik och 
stabila statsinkomster möjliggörs, liksom 
en långsiktig modernisering och 
förstärkning av offentlig infrastruktur.

21. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att översynen av EU:s 
finans- och ekonomipolitiska ram avseende 
de landsspecifika rekommendationerna 
tillhandahåller skräddarsydda lösningar för 
att hantera medlemsstaternas olika behov. 
Parlamentet efterlyser regler som skapar 
handlingsutrymme för finanspolitiken att 
på kort sikt reagera på chocker och minska 
de höga offentliga skuldkvoterna i enlighet 
med finanspolitiska regler inom en 
realistisk och rimlig tidsperiod, samtidigt 
som en tillräcklig nivå på offentliga 
investeringar, en hållbar skattepolitik och 
stabila statsinkomster möjliggörs, liksom 
en långsiktig modernisering och 
förstärkning av offentlig infrastruktur. 
Parlamentet uppmanar bestämt 
kommissionen och rådet att inte återgå till 
den åtstramningspolitik som genomfördes 
som svar på den globala finanskrisen och 
statsskuldskrisen. Parlamentet noterar att 
denna skadliga politik är förankrad i 
stabilitets- och tillväxtpaktens 
bestämmelser samt i sexpacken och 
tvåpacken, och att det kommer att kräva 
betydande ändringar av lagstiftningen att 
bryta med denna ram.

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Ändringsförslag 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet avvisar den 
roll som föreslås för den europeiska 
planeringsterminen i 
återhämtningsplanen. Parlamentet 
noterar att de landsspecifika 
rekommendationer som kommissionen 
utfärdat inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpakten och förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser sedan 2011 
har omfattat konsekventa krav på 
minskade offentliga utgifter, och 
konstaterar att kommissionen särskilt har 
riktat in sig på pensioner, hälso- och 
sjukvård, löneutveckling, 
anställningstrygghet och 
arbetslöshetsersättning. Parlamentet 
anser att EU:s institutioner måste överge 
dessa politiska prioriteringar. Parlamentet 
kräver en fullständig åtskillnad mellan 
den europeiska planeringsterminen och 
återhämtningsplanen.

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Ändringsförslag 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens avisering av en översyn 
och på grundval av dess resultat anpassa 
den europeiska planeringsterminen i syfte 
att omvandla den till ett verktyg för att 
samordna återhämtningsåtgärder. 
Parlamentet konstaterar att den europeiska 
planeringsterminen bör säkerställa att EU:s 
ekonomiska styrningsprocess fungerar på 
grundval av samordning av budgetpolitiken 
och den ekonomiska politiken och i 
förekommande fall bör ta hänsyn till 
social- och miljöpolitiska mål. Parlamentet 
är övertygat om att detta måste inbegripa 
en bättre samordning av åtgärder som rör 
statligt stöd och skattepolitik samt finans- 
och socialpolitik och strategier som 
reglerar förhållandet mellan 
arbetsmarknadens parter i syfte att undvika 
illojal konkurrens mellan medlemsstaterna.

25. Europaparlamentet stöder 
kommissionens avisering av en översyn 
och på grundval av dess resultat anpassa 
den europeiska planeringsterminen i syfte 
att omvandla den till ett verktyg för att 
samordna återhämtningsåtgärder. 
Parlamentet konstaterar att den europeiska 
planeringsterminen bör ta hänsyn till 
social- och miljöpolitiska mål. Parlamentet 
är övertygat om att detta måste inbegripa 
en bättre samordning av åtgärder som rör 
statligt stöd och skattepolitik samt finans- 
och socialpolitik och strategier som 
reglerar förhållandet mellan 
arbetsmarknadens parter i syfte att undvika 
illojal konkurrens mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet är bekymrat över att de 
särskilda politiska åtgärder som 
kommissionen krävt i de landsspecifika 
rekommendationerna sedan införandet av 
den europeiska planeringsterminen 2011 
har inriktats på att begränsa 
löneökningar, höja tröskelåldern för att få 
pension, privatisera statsägda företag, 
skära ned de offentliga utgifterna för 
hälso- och sjukvård, främja längre 
arbetstid, minska anställningstryggheten 
och minska finansieringen av sociala 
tjänster, som alla har bidragit till att 
försvaga staters, institutioners och 
enskilda personers förmåga att hantera 
covid-19-pandemin. Parlamentet noterar 
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att kommissionen har gått för långt inom 
den europeiska planeringsterminen när 
det gäller offentliga politikområden som 
lagligen och enligt EUF-fördraget 
omfattas av medlemsstaternas behörighet 
såsom pensioner och hälso- och sjukvård.

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Ändringsförslag 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar 
bestämt kommissionen och rådet att, i 
samband med översynen av den 
makroekonomiska ramen, erkänna att de 
ekonomiska förutsättningarna i EU under 
1990-talet skilde sig avsevärt från vad som 
gäller i dag. Parlamentet noterar att 1997 
låg räntorna på ca 5 % för långsiktig 
offentlig upplåning, den genomsnittliga 
skuldkvoten i förhållande till BNP i EU 
på mellan 65 och 70 % av BNP, 
statsskuldens medianvärde bland de elva 
ursprungliga medlemmarna i 
euroområdet på ca 60 % av BNP, 
prognosen för BNP-tillväxten på 3 % per 
år och prognosen för inflationen på 2 %. 
Parlamentet noterar att det enligt dessa 
ekonomiska förutsättningar skulle krävas 
att regeringarna begränsar sina 
budgetunderskott till 3 % av BNP för att 
hålla de offentliga skuldkvoterna 
gentemot BNP på eller under 60 %. 
Parlamentet insisterar på att om det 
beslutas om nya mål inom en framtida 
makroekonomisk ram, måste dessa mål 
avspegla de nuvarande ekonomiska 
förhållandena och inriktas på klimat- och 
välbefinnandeindikatorer snarare än på 
godtyckliga skuld- och underskottsmål.

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Ändringsförslag 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0193/2020
Joachim Schuster
Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
(2020/2078(INI))

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att granska de nya strategier 
som föreslås av internationella institutioner 
och som stöder och bidrar till att finansiera 
en rättvis omställning för att mildra de 
socioekonomiska effekterna av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och främja hållbar tillväxt och 
som syftar till att fånga upp de enorma 
kostnaderna som är förknippade med 
återhämtningen efter pandemin och till att 
återställa medlemsstaternas offentliga 
finanser. Parlamentet uppmanar EU:s 
ledare och kommissionen att fatta djärva 
beslut för att skyndsamt införa en korg av 
nya egna medel som ska omfatta inkomster 
från EU-politik som gynnar både 
genomförandet av miljöskydd och 
utvecklandet av en rättvis, hållbar och 
konkurrenskraftig inre marknad och göra 
det möjligt att återbetala lånen inom ramen 
för Next Generation EU redan under nästa 
fleråriga budgetram. Parlamentet påminner 
om att dessa egna medel måste införas så 
snabbt som möjligt och senast 2021 och att 
de måste vara permanenta. Parlamentet 
påminner om att dessa egna medel måste 
införas så snabbt som möjligt och senast 
2021 och att de måste vara permanenta. 
Parlamentet betonar i detta avseende sin 
ståndpunkt i sin lagstiftningsresolution av 
den 16 september 2020 om utkastet till 

34. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att granska de nya strategier 
som föreslås av internationella institutioner 
och som stöder och bidrar till att finansiera 
en rättvis omställning för att mildra de 
socioekonomiska effekterna av 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och främja hållbar tillväxt och 
som syftar till att fånga upp de enorma 
kostnaderna som är förknippade med 
återhämtningen efter pandemin och till att 
återställa medlemsstaternas offentliga 
finanser. Parlamentet uppmanar EU:s 
ledare och kommissionen att fatta djärva 
beslut för att skyndsamt införa en korg av 
nya egna medel som ska omfatta inkomster 
från EU-politik som gynnar både 
genomförandet av miljöskydd och 
utvecklandet av en rättvis, hållbar och 
konkurrenskraftig inre marknad och göra 
det möjligt att återbetala lånen inom ramen 
för Next Generation EU redan under nästa 
fleråriga budgetram. Parlamentet påminner 
om att dessa egna medel måste införas så 
snabbt som möjligt och senast 2021 och att 
de måste vara permanenta. Parlamentet 
påminner om att dessa egna medel måste 
införas så snabbt som möjligt och senast 
2021 och att de måste vara permanenta. 
Parlamentet betonar i detta avseende sin 
ståndpunkt i sin lagstiftningsresolution av 
den 16 september 2020 om utkastet till 
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rådets beslut om systemet för Europeiska 
unionens egna medel, där nya kategorier av 
egna medel införs25.

rådets beslut om systemet för Europeiska 
unionens egna medel, där nya kategorier av 
egna medel införs25. Parlamentet 
uppmanar med kraft det tyska 
ordförandeskapet att göra snabba 
framsteg för att nå en överenskommelse 
om en EU-skatt på finansiella 
transaktioner, som måste inbegripa en 
skatt på derivattransaktioner, och att 
omedelbart gå vidare med en digital skatt 
på EU-nivå på teknikjättar med tanke på 
bristen på framsteg i förhandlingarna på 
OECD-nivå.

_______________ _______________
25 Antagna texter, P9_TA(2020)0220. 25 Antagna texter, P9_TA(2020)0220.

Or. en


