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Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

2017/2124(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet håller med ECB 

om att en balanserad mix av sund och 

tillväxtvänlig nationell finanspolitik med 
full respekt för stabilitets- och 

tillväxtpakten, inklusive dess inbyggda 

flexibilitet, liksom socialt balanserade och 

ambitiösa produktivitetshöjande reformer, 

också krävs på medlemsstatsnivå i syfte att 

omvandla den nuvarande cykliska 

återhämtningen till en varaktig, hållbar 

och robust strukturell ekonomisk 

utveckling på lång sikt. 

10. Europaparlamentet beklagar den 

roll som ECB spelat när det gäller att 

förespråka en kombination av skadlig 

åtstramningspolitik på grundval av full 

respekt för stabilitets- och tillväxtpakten, 

samt socialt obalanserade och nyliberala 

strukturreformer som syftar till att 

återställa den externa konkurrenskraften 

för svagare ekonomier genom intern 

devalvering av löner, vilket har lett till en 

djupare recession, ökad fattigdom och 

arbetslöshet och samtidigt högre 

skuldkvoter i förhållande till BNP. 

Parlamentet betonar att för att den 

nuvarande svaga konjunkturuppgången 

ska kunna omvandlas till ett scenario med 

varaktig, hållbar och robust strukturell 

ekonomisk utveckling på lång sikt, finns 

det ett akut behov av att stimulera 

offentliga investeringar på 

medlemsstatsnivå, särskilt i länder med 

mindre finanspolitiskt utrymme. 

Parlamentet påminner i detta 

sammanhang om att offentliga 

investeringar, särskilt i forskning och 

utveckling, utbildning, social trygghet och 

hälsa, stimulerar den samlade efterfrågan 

på kort sikt och även genererar högre 

avkastning på lång sikt, vilket därmed 

leder till en sänkning av den offentliga 

skuldkvoten i takt med att nämnaren ökar. 
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Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser, på grund 

av ineffektiviteten i penningpolitikens 

transmissionsmekanismer, att ECB måste 

säkerställa att prisstabiliteten, som ECB-

rådet definierar som en inflationstakt nära 

men under 2 %, uppnås. Parlamentet anser 

att ECB ändå noggrant bör bedöma 

fördelarna och sidoeffekterna av sin 

politik, särskilt när det gäller planerade 

åtgärder för att bekämpa deflation i 

framtiden. Parlamentet anser att ECB, för 

att skapa säkerhet och förtroende på 

finansmarknaderna, bör fokusera på en 

tydlig och koncis kommunikation om sina 

penningpolitiska åtgärder. 

11. Europaparlamentet anser, på grund 

av ineffektiviteten i penningpolitikens 

transmissionsmekanismer och de 

upprepade misslyckandena med att uppnå 

målen för såväl den totala inflationen som 

för kärninflationen, att ECB måste 

säkerställa att en ackommoderande politik 

bibehålls tills prisstabiliteten, som ECB-

rådet definierar som en inflationstakt nära 

men under 2 %, uppnås och ekonomin har 

återvänt till full sysselsättning. 

Parlamentet anser att ECB ändå bör 

omforma sin extraordinära penningpolitik 

på ett sådant sätt att denna överförs 

effektivt till den reala ekonomin, särskilt 

genom införande av obligatoriska krav på 

att den extra likviditeten används för att 

låna ut till den reala ekonomin, i stället 

för att investeras i riskfyllda finansiella 

tillgångar. Parlamentet uppmanar 

dessutom ECB att noggrant bedöma 

fördelarna och sidoeffekterna av sin 

politik, särskilt när det gäller planerade 

åtgärder för att bekämpa deflation i 

framtiden. Parlamentet anser att ECB, för 

att skapa säkerhet och förtroende på 

finansmarknaderna, bör fokusera på en 

tydlig, transparent och koncis 

kommunikation om sina penningpolitiska 

åtgärder. 
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Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser, såsom 

ECB:s ordförande påpekat, att 

penningpolitiken inte är tillräcklig för att 

stötta den ekonomiska återhämtningen, och 

att den inte heller kan bidra till att lösa 

strukturproblemen i den europeiska 

ekonomin, såvida den inte kompletteras av 

noggrant utformade, socialt balanserade 

och rättvisa långsiktiga tillväxt- och 

konkurrenskraftshöjande åtgärder på 

medlemsstatsnivå, i kombination med en 

sund finanspolitik inom ramen för 

stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet 

håller dessutom med ECB om att det är 

nödvändigt att fördjupa EMU:s 

institutionella struktur för att underlätta 

ovannämnda reformer och göra 

euroområdet mer motståndskraftigt mot 

makroekonomiska chocker 

18. Europaparlamentet anser, såsom 

ECB:s ordförande påpekat, att 

penningpolitiken inte är tillräcklig för att 

stötta den ekonomiska återhämtningen, och 

att den inte heller kan bidra till att lösa 

strukturproblemen i euroområdet och den 

europeiska ekonomin i sin helhet, om den 

inte kompletteras med en expansiv 

efterfrågebaserad finanspolitik på 

medlemsstatsnivå för att stödja den 

samlade efterfrågan och åstadkomma en 

hållbar och inkluderande ekonomisk 

tillväxt samt radikala reformer för att 

åtgärda de asymmetrier som orsakade 

eurokrisen. Parlamentet betonar därför 
att det är nödvändigt att se över EMU:s 

institutionella struktur genom att avlägsna 

de befintliga budgetbegränsningarna för 

offentliga investeringar enligt stabilitets- 
och tillväxtpakten och genom inrättandet 

av verklig riskdelning för att göra 

euroområdet mer motståndskraftigt mot 

makroekonomiska chocker. Parlamentet 

varnar i detta hänseende för att avveckla 

de kvantitativa lättnaderna, och i 

avsaknad av varje form av ömsesidigt 

ansvar för skulder kommer sannolikt 

varaktiga finansiella sårbarheter och 

svåra asymmetrier i euroområdet 

sannolikt kommer att återkomma och leda 

till en betydande ökning av 
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Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet betonar att 

nuvarande obalanser i bytesbalansen 

måste korrigeras med lämpliga 

finanspolitiska, ekonomisk-politiska och 

produktivitetshöjande reformer. 

21. Europaparlamentet betonar att de 

ihållande höga bytesbalansöverskotten i 

euroområdets kärnländer är till förfång 

för den ekonomiska återhämtningen i 

periferin och för den europeiska 

ekonomin som helhet och därför 

förhindrar att balansen återställs mellan 

länderna. Parlamentet betonar att sådana 

makroekonomiska obalanser behöver 

åtgärdas på ett ordentligt sätt och att 

alltför stora överskott korrigeras med en 

lämplig finanspolitik och ekonomisk 

politik. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att vidta skyndsamma och 

beslutsamma åtgärder på detta område 

inom ramen för förfarandet vid 

makroekonomiska obalanser. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet ser med oro på 

att risker för den finansiella stabiliteten 

till följd av vissa banksystems höga 

exponering mot finansiella tillgångar på 

nivå 2 och 3, inbegripet derivat. 

Parlamentet beklagar att ECB sedan 

starten inte har vidtagit några åtgärder 

för att ta itu med de risker som är 

förknippade med dessa illikvida och 

komplexa instrument. Parlamentet 

upprepar sin uppmaning att ta med nivå 

2- och nivå 3-tillgångar bland ECB:s 

tillsynsprioriteringar för 2018. 

Or. en 

 

 


