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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at den gennemsnitlige 

inflation ifølge Eurostat var 0,2 % i 2016, 

mens inflationen ekskl. energipriser lå på 

0,9 %; bemærker endvidere, at den 

underliggende inflation ifølge ECB's 

årsberetning for 2016 fortsat ikke viste 

nogen overbevisende opadrettet tendens i 

2016; 

7. minder om, at den gennemsnitlige 

inflation ifølge Eurostat var 0,2 % i 2016, 

mens inflationen ekskl. energipriser lå på 

0,9 %; bemærker endvidere, at den 

underliggende inflation ifølge ECB's 

årsberetning for 2016 fortsat ikke viste 

nogen overbevisende opadrettet tendens i 

2016; understreger, at den fælles valuta 

og dens struktur er den væsentligste årsag 

til de lave inflationsrater, som råder 

medlemsstaterne i euroområdet; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. bemærker, at BNP-væksten i 

euroområdet har været stabil, men 

beskeden, dog gunstig i forhold til tidligere 

år og har fulgt en støt kurs på 2 % i 2015 

og 1,8 % i 2016; bemærker, at 

Kommissionens europæiske økonomiske 

efterårsprognose 2017 forudser en vækst i 

BNP på 2,2 % i 2017 og 2,3 % i 2018; 

14. bemærker, at BNP-væksten i 

euroområdet har været stabil, men 

beskeden, dog gunstig i forhold til tidligere 

år og har fulgt en støt kurs på 2 % i 2015 

og 1,8 % i 2016; bemærker, at 

Kommissionens europæiske økonomiske 

efterårsprognose 2017 forudser en vækst i 

BNP på 2,2 % i 2017 og 2,3 % i 2018; 

understreger, at vækstraterne for BNP i 

medlemsstaterne uden for euroområdet 

har været betydeligt bedre end i de 

medlemsstater, der har vedtaget den 

fælles valuta; 

Or. en 
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Punkt 18 

 

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, 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 

vækstpolitikker på medlemsstatsplan; 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at selv om M1 steg med 

8,8 % i 2016, fortsætter M3 med at vokse 

med 5 % om året, hvilket viser, at 

transmissionen af pengepolitikken ikke 

fuldt ud fungerer effektivt, og indikerer, at 

der er unormale monetære forhold og et 

utilstrækkeligt kreditudbud; fremhæver 

derfor betydningen af 

kapitalmarkedsunionen, som kan 

frembyde alternative metoder til 

finansiering af økonomien under 

bankkriser; 

22. påpeger, at selv om M1 steg med 

8,8 % i 2016, fortsætter M3 med at vokse 

med 5 % om året, hvilket viser, at 

transmissionen af pengepolitikken ikke 

fuldt ud fungerer effektivt, og indikerer, at 

der er unormale monetære forhold og et 

utilstrækkeligt kreditudbud; 

Or. en 
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Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. noterer sig, at Gruppen på Højt 

Plan vedrørende Egne Indtægter har 

identificeret ECB's overskud af 

møntningsgevinst som en af EU-

budgettets mulige nye egne indtægter; 

understreger, at en omdannelse af dette 

overskud til en af EU's egne indtægter vil 

kræve en ændring af ESCB's og ECB's 

statut samt justeringer med henblik på at 

tage hensyn til den specifikke situation for 

medlemsstater uden for euroområdet; 

40. mener, at ECB's overskud fra 

møntningsgevinst bør anvendes til at 

nedbringe medlemsstaternes nationale 

bidrag til EU-budgettet i stedet for at 

finansiere EU-prioriteter; 

Or. en 

 

 


