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Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er bekymret over de fortsatte 

makroøkonomiske ubalancer i nogle 

medlemsstater, i særdeleshed det høje 

offentlige og private gældsniveau og de 

store huller i statsbudgetterne, samt de alt 

for store risici i den finansielle sektor, 

navnlig inden for banksektoren, der ikke 

mindst skyldes institutter, der er for store 

til, at de kan få lov til at gå fallit; 

fremhæver, at den onde cirkel mellem stat 

og banker endnu ikke er blevet løst og 

fortsat udgør en trussel mod finansiel og 

finanspolitisk stabilitet; henviser til, at de 

nuværende betalinsbalanceoverskud 

indebærer andre risici end underskud, og 

understreger de voksende regionale 

forskelle inden for EU og eurozonen, som 

truer sammenhængen i EU's politik inden 

for de forskellige sektorer; 

10. er bekymret over de fortsatte 

makroøkonomiske ubalancer i nogle 

medlemsstater, i særdeleshed det høje 

offentlige og private gældsniveau og de 

store huller i statsbudgetterne, samt de alt 

for store risici i den finansielle sektor, 

navnlig inden for banksektoren, der ikke 

mindst skyldes institutter, der er for store 

til, at de kan få lov til at gå fallit; 

fremhæver, at den onde cirkel mellem stat 

og banker endnu ikke er blevet løst og 

fortsat udgør en trussel mod finansiel og 

finanspolitisk stabilitet; henviser til, at de 

overdrevne betalinsbalanceoverskud 

indebærer alvorlige risici, som der i højere 

grad bør gøres noget ved, og understreger 

de voksende regionale forskelle inden for 

EU og eurozonen, som truer 

sammenhængen i EU's politik inden for de 

forskellige sektorer; 

Or. en 
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Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. opfordrer til en radikal omlægning 

fra sparepolitik til en ny bæredygtig og 

demokratisk ramme, som sætter 

medlemsstaterne i stand til at føre den 

økonomiske politik, som de anser for 

nødvendig for effektivt at bekæmpe 

arbejdsløshed, fattigdom og 

socioøkonomiske uligheder, bl.a. gennem 

investeringer i forskning og udvikling og 

innovation og foranstaltninger til støtte 

for små og mellemstore virksomheder; 

Or. en 
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Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. opfordrer til etablering af en 

international multilateral ramme for 

nedskrivelse af statsgæld, som kan sikre 

væsentlige gældsnedskrivninger gennem 

eftergivelse eller nedbringelse af odiøs 

eller ulovlig gæld, så den kan bringes ned 

på et bæredygtigt niveau; 

Or. en 
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Punkt 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  22a. opfordrer til indførelse af en 

bestemmelse om, at en medlemsstat kan 

trække sig ud af eurosamarbejdet, og til 

udvidelsen af opt-out-bestemmelsen 

gennem en traktatændring; 

Or. en 
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  23a. opfordrer til, at alle 

budgetbestemmelser erstattes af sociale og 

makroøkonomiske indikatorer gennem en 

radikal ændring af traktaterne, Stabilitets- 

og Vækstpagten, sekserpakken og 

dobbeltpakken samt ophævelse af den 

finanspolitiske aftale; 

Or. en 

 

 


