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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er enig med ECB i, at en 

afbalanceret blanding af sunde og 

vækstvenlige nationale finanspolitikker på 

grundlag af fuld respekt for stabilitets- og 

vækstpagten, herunder dens indbyggede 

fleksibilitet, samt socialt afbalancerede og 

ambitiøse produktivitetsfremmende 

reformer også er nødvendige på 

medlemsstatsplan for at vende det aktuelle 

cykliske opsving til et scenarie med varig, 

bæredygtig og robust strukturel langsigtet 

økonomiske udvikling; 

10. beklager den rolle, som ECB har 

spillet som fortaler for en blanding af 

skadelige sparepolitikker på grundlag af 

fuld respekt for stabilitets- og vækstpagten 

samt socialt ubalancerede, neoliberale 

strukturreformer, der har til formål at 

genoprette svagere økonomiers eksterne 

konkurrenceevne gennem intern 

devaluering af lønninger, hvilket har 

resulteret i en dybere recession, en 

stigende fattigdom og arbejdsløshed og 

samtidig en større gældskvote; 

understreger, at for at vende det aktuelle 

cykliske opsving til et scenarie med varig, 

bæredygtig og robust strukturel langsigtet 

økonomiske udvikling;, er der et 

presserende behov for at øge de offentlige 

investeringer på nationalt plan, navnlig i 

lande med mindre finanspolitiske 

råderum; minder i denne forbindelse om, 

at offentlige investeringer, navnlig inden 

for forskning og udvikling, uddannelse, 

socialsikring og sundhed, stimulerer den 

samlede efterspørgsel på kort sigt og 

samtidig genererer større afkast på output 

på lang sigt, hvilket vil føre til en 

nedbringelse af den offentlige gældskvote, 

i takt med at nævneren stiger; 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. mener, i betragtning af de 

nuværende pengepolitiske 

transmissionskanalers ineffektivitet, at 

ECB skal sikre, at der opnås prisstabilitet, 

som ECB's Styrelsesråd definerer som en 

inflationsrate tæt på, men under 2 %; 

mener, at ECB ikke desto mindre bør 

afveje fordelene og ulemperne ved sin 

politik omhyggeligt, navnlig med henblik 

på den tilsigtede bekæmpelse af deflation i 

fremtiden; mener, at ECB bør fokusere på 

klar og koncis kommunikation vedrørende 

sine pengepolitiske foranstaltninger for at 

skabe sikkerhed og tillid på de finansielle 

markeder; 

11. mener, i betragtning af de 

nuværende pengepolitiske 

transmissionskanalers ineffektivitet og den 

gentagne undladelse af at opfylde målene 

for såvel den samlede inflation og 

kerneinflationen, at ECB skal sikre, at der 

føres lempelige politikker, indtil der opnås 

prisstabilitet, som ECB's Styrelsesråd 

definerer som en inflationsrate tæt på, men 

under 2 %, og økonomien er vendt tilbage 

til fuld beskæftigelse; mener, at ECB ikke 

desto mindre bør omforme sine 

ekstraordinære pengepolitikker på en 

sådan måde, at de overføres effektivt til 

realøkonomien, navnlig gennem 

indførelse af bindende krav om at 

anvende de ekstra likviditet til at yde lån 

til realøkonomien, i stedet for at investere 

i risikofyldte finansielle aktiver; opfordrer 

endvidere ECB til at afveje fordelene og 

ulemperne ved sin politik omhyggeligt, 

navnlig med henblik på den tilsigtede 

bekæmpelse af deflation i fremtiden; 

mener, at ECB bør fokusere på klar, 

gennemsigtig og koncis kommunikation 

vedrørende sine pengepolitiske 

foranstaltninger for at skabe sikkerhed og 

tillid på de finansielle markeder; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, som ECB's formand 

påpeger, at den monetære politik ikke er 

tilstrækkelig til at fastholde den 

økonomiske genopretning og heller ikke 

kan bidrage til at løse strukturproblemerne 

i den europæiske økonomi, medmindre den 

suppleres med gennemtænkte, socialt 

afbalancerede og rimelige langsigtede 

vækst- og konkurrencefremmende 

politikker på medlemsstatsplan i 

kombination med en forsvarlig 

finanspolitik og inden for rammerne af 

stabilitets- og vækstpagten; er derudover 

enigt med ECB i, at der er behov for at 

uddybe ØMU'ens institutionelle arkitektur 

for at støtte ovennævnte reformer og gøre 

euroområdet mere modstandsdygtigt over 

for makroøkonomiske chok; 

18. mener, som ECB's formand 

påpeger, at den monetære politik ikke er 

tilstrækkelig til at fastholde den 

økonomiske genopretning og heller ikke 

kan bidrage til at løse strukturproblemerne 

i euroområdet og i den europæiske 

økonomi som helhed, medmindre den 

suppleres med ekspansive 

efterspørgselsbaserede finanspolitikker på 

medlemsstatsplan for at støtte den 

samlede efterspørgsel og opnå en 

bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst 

samt radikale reformer med henblik på at 

håndtere de uligheder, der er roden til 

krisen i euroområdet; understreger 

derfor, at der er behov for at revidere 

ØMU'ens institutionelle arkitektur ved at 

fjerne de eksisterende budgetmæssige 

begrænsninger for offentlige 

investeringer under stabilitets- og 

vækstpagten og etablere reelle 

risikodelingsordninger for at gøre 

euroområdet mere modstandsdygtigt over 

for makroøkonomiske chok; advarer i 

denne forbindelse om, at med afviklingen 

af de kvantitative lempelser og i mangel af 

enhver form for fælles gældshæftelse vil 

den varige finansielle sårbarhed og de 

alvorlige skævheder i euroområdet 

sandsynligvis dukke op igen og føre til en 

betydelig udvidelse af rentespændet 
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Or. en 



 

AM\1144755DA.docx  PE614.376v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

31.1.2018 A8-0383/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 

2017/2124(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at for at sikre 

pengepolitikkens fulde effektivitet, skal 

ubalancer på de løbende poster korrigeres 

med nødvendige finanspolitiske, 

økonomiske politikker og 

produktivitetsfremmende reformer; 

21. understreger, at de vedvarende 

store overskud på de løbende poster i de 

centrale lande i euroområdet er til skade 

for den økonomiske genopretning i 

perifere lande og for den europæiske 

økonomi som helhed og således hindrer 

genskabelsen af balancen mellem 

landene; understreger behovet for, at 

sådanne makroøkonomiske ubalancer 

håndteres effektivt, og at 

uforholdsmæssigt store overskud 
korrigeres med nødvendige finanspolitiske 

og økonomiske politikker; opfordrer 

derfor Kommissionen til at tage 

øjeblikkelige og afgørende skridt i denne 

henseende under proceduren i forbindelse 

med makroøkonomiske ubalancer; 

Or. en 
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Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. fremhæver med bekymring 

risikoen for den finansielle stabilitet som 

følge af nogle banksystemers høje 

eksponering for finansielle aktiver på 

niveau 2 og 3, herunder derivater; 

beklager, at ECB siden sin oprettelse har 

ikke truffet nogen foranstaltninger til at 

imødegå de risici, der er forbundet med 

disse illikvide og komplekse instrumenter; 

gentager sin opfordring til at medtage 

eksponeringen for aktiver på niveau 2 og 

3 blandt ECB's tilsynsføringsprioriteter 

for 2018; 

Or. en 

 

 


