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16.11.2016 A8-0302/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet beklagar att 

euroområdet fortsätter att plågas av en 

hög arbetslöshet och alltför låg inflation 

som en direkt följd av införandet av den 

gemensamma valutan, som har inneburit 

att ett system med fast växelkurs har 

införts i 19 medlemsstater i ett 

valutaområde med för stora skillnader. 

Parlamentet beklagar även att euron har 

medfört och fortsätter att medföra 

obalanser i betalningsbalansen genom att 

alltför stora överskott skapas i länder som 

förblir obestraffade av kommissionen. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1b. Europaparlamentetanser att EMU 

visat sig sårbart under den globala 

ekonomiska och finansiella krisen, vilket 

har förvärrat de ohållbara obalanser som 

skapats genom införandet av den 

gemensamma valutan. Parlamentet anser 

att EMU har strukturella brister eftersom 

den inte utgör ett optimalt valutaområde 

och under årens lopp har skapat 

ohållbara makroekonomiska obalanser, 

särskilt för många perifera länder. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1c. Europaparlamentet beklagar att den 

gemensamma valutan, genom att 

möjligheten att absorbera asymmetriska 

chocker med hjälp av 

växelkursfluktuationer eliminerades, har 

gjort det svårare att reagera på kriser, 

vilket leder till accelererande strukturella 

skillnader mellan kärnländer och perifera 

länder. Parlamentet betonar behovet av 

att förbereda en alternativ plan för en 

ordnad och kontrollerad avveckling av 

valutaunionen och under tiden skapa ett 

utträdesförfarande för varje medlemsstat 

som önskar lämna valutaunionen i syfte 

att förebygga risken att en utdragning av 

denna situation skulle kunna leda till ett 

kaotiskt och okontrollerat sammanbrott 

av euroområdet. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet beklagar att de 

konventionella penningpolitiska åtgärder 

som ECB vidtagit efter krisen inte har fått 

de sagda effekterna, eftersom den enorma 

likviditet som tillförts marknaderna stått 

stilla i det finansiella systemet och 

använts av banker för spekulativa 

ändamål i stället för finansiering av och 

stöd till realekonomin. Parlamentet är 

oroat över att ABS-marknaden 

(värdepapper med bakomliggande 

tillgångar som säkerhet) är på väg att bli 

mera riskfylld och mindre transparent. 

Parlamentet beklagar att just ECB är 

ansvarig för ökade systemrisker, ökad 

ojämlikhet och en växande risk för 

spekulationsbubblor. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaterna måste återta sin finans- 

och penningpolitiska autonomi för att 

kunna föra den expansiva ekonomiska 

politik som krävs och göra offentliga 

investeringar som stöder den ekonomiska 

tillväxten. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet avvisar bestämt 

projektet med en kapitalmarknadsunion 

eftersom en ytterligare ”finansialisering” 

skulle göra det ekonomiska systemet 

ömtåligare, mer sammankopplat och 

utsatt för systemrisker och nya kriser till 

skada för realekonomin. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9b. Europaparlamentet tillbakavisar 

planerna på en bankunion och 

fullbordandet av den. De steg som hittills 

tagits har visat att EU-institutionerna 

misslyckats. Tillsynen har visat sig vara 

oprecis och missgynnat vissa 

medlemsstater med tanke på att 

utvärderingarna (översyn av tillgångarnas 

kvalitet och stresstest) var inkorrekta och 

snedvridna mot stora banker, som är ett 

hot mot hela marknadens motståndskraft. 

Resolutionen, som för övrigt fortfarande 

är ofullständig eftersom den 

gemensamma resolutionsfonden ännu 

inte har inrättats, har till och med visat 

sig missgynna konsumenterna, vilket 

visats av de första ansökningarna om 

nedskrivningsmekanismen. Det 

europeiska insättningsgarantisystemet 

riskerar att till slut bli ytterligare ett 

misslyckande såvida det inte åtföljs av en 

offentlig garanti från ECB. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9c. Europaparlamentet anser att det är 

nödvändigt att så snart som möjligt 

genomföra en strukturell bankreform med 

en tydlig och obligatorisk åtskillnad 

mellan banktjänster till privatkunder och 

investeringsverksamhet för att minska det 

ömsesidiga beroendet och riskerna inom 

banksektorn och öka dess motståndskraft. 

Parlamentet beklagar bristen på intresse 

från de europeiska institutionernas sida 

när det gäller att driva på den reformen. 

Parlamentet anser dessutom att det 

behövs ett seriöst regelverk för 

skuggbanker. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Ändringsförslag  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet beklagar att ECB 

har gått för långt i tolkningen av sitt 

mandat avseende sin roll i trojkan och 

beklagar den roll som ECB spelat i SSM 

såsom tillsynsmyndighet för europeiska 

systemviktiga banker, med tanke på att 

detta kommer att leda till 

intressekonflikter. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Ändringsförslag  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 

2016/2063(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27b. Europaparlamentet beklagar att ECB 

misslyckats med att uppnå sitt 

prisstabilitetsmål sedan den ekonomiska 

krisens början. Parlamentet noterar att 

ECB inte klarar av att hålla inflationen 

nära 2 %. Parlamentet beklagar att dess 

mål enligt fördraget är att eftersträva 

prisstabilitet istället för att främja full 

sysselsättning. 

Or. en 

 

 


