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Ändringsförslag  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är bekymrat över de 

bestående makroekonomiska obalanserna i 

vissa medlemsstater, i synnerhet de höga 

offentliga och privata skuldnivåerna och de 

stora underskotten i bytesbalansen, liksom 

de alltför stora riskerna i finanssektorn och 

särskilt i banksystemen, som framför allt är 

knutna till institut som är för stora för att 

tillåtas gå omkull. Parlamentet betonar att 

den negativa förbindelsen mellan stater och 

banker ännu inte har åtgärdats utan 

fortsätter att hota den finansiella 

stabiliteten och stabiliteten i de offentliga 

finanserna. Parlamentet konstaterar att 

överskott i bytesbalansen medför andra 

risker än underskott, och betonar de 

växande ekonomiska skillnaderna inom 

unionen och euroområdet som hotar 

samstämmigheten i EU:s politik inom olika 

sektorer. 

10. Europaparlamentet är bekymrat över de 

bestående makroekonomiska obalanserna i 

vissa medlemsstater, i synnerhet de höga 

offentliga och privata skuldnivåerna och de 

stora underskotten i bytesbalansen, liksom 

de alltför stora riskerna i finanssektorn och 

särskilt i banksystemen, som framför allt är 

knutna till institut som är för stora för att 

tillåtas gå omkull. Parlamentet betonar att 

den negativa förbindelsen mellan stater och 

banker ännu inte har åtgärdats utan 

fortsätter att hota den finansiella 

stabiliteten och stabiliteten i de offentliga 

finanserna. Parlamentet konstaterar att 

alltför stora överskott i bytesbalansen 

medför allvarliga risker som bättre måste 

åtgärdas, och betonar de växande 

ekonomiska skillnaderna inom unionen och 

euroområdet som hotar samstämmigheten i 

EU:s politik inom olika sektorer. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet kräver en radikal 

övergång från åtstramningspolitiken till 

en ny hållbar och demokratisk ram som 

gör det möjligt för medlemsstaterna att 

föra den ekonomiska politik de anser 

nödvändig för att effektivt kunna 

bekämpa arbetslöshet, fattigdom och 

socioekonomiska ojämlikheter, även 

genom offentliga investeringar i 

forskning och utveckling och innovation 

samt åtgärder till förmån för små och 

medelstora företag. 

Or. en 



 

AM\1076539SV.doc  PE570.900v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2015 A8-0307/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet kräver att det 

inrättas en multilateral internationell ram 

för nedskrivning av statsskulden, som 

innebär betydande skuldlättnader genom 

av- eller nedskrivning av olagliga och 

ohållbara statsskulder, så att de hamnar 

på hållbara nivåer. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  22a. Europaparlamentet kräver att en 

klausul införs som ger en medlemsstat 

rätt till utträde ur euroområdeträtt och att 

undantagsklausulen utvidgas, genom en 

ändring av fördraget. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23a. Europaparlamentet kräver att alla 

befintliga budgetregler ersätts med sociala 

och makroekonomiska indikatorer, 

genom en radikal revidering av 

fördragen, stabilitets- och tillväxtpakten 

och sexpacket och tvåpacket, samt att 

finanspakten upphävs. 

Or. en 

 

 


