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7.3.2018 A8-0047/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet påminner om att 

vissa medlemsstater fortfarande har stora 

överskott i bytesbalansen som skulle 

kunna användas för att stödja offentliga 

och privata investeringar och stimulera den 

ekonomiska tillväxten. 

3.  Europaparlamentet påminner om 

att vissa medlemsstater fortfarande har 

stora och ihållande överskott i 

bytesbalansen som försvårar 

återhämtningen och hindrar en 

ombalansering inom euroområdet. 

Parlamentet beklagar att kommissionen 

aldrig har tillämpat de verktyg som finns 

tillgängliga inom ramen för förfarandet 

vid makroekonomiska obalanser (MIP) 

för att rätta till denna obalans. 

Parlamentet uppmanar i detta hänseende 

kommissionen att vidta beslutsamma och 

effektiva åtgärder genom att tillämpa den 

korrigerande delen av förfarandet vid 

makroekonomiska obalanser för att 

säkerställa att alltför stora överskott kan 
användas för att stödja offentliga och 

privata investeringar och stimulera den 

ekonomiska tillväxten. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/2 

Ändringsförslag  2 

Rosa D’Amato, Rolandas Paksas, Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar vikten 

av att stimulera de offentliga 

investeringarna i EU för att komma till 

rätta med den aktuella minskningen av de 

offentliga investeringarna. Parlamentet 

vill dessutom se ett fullbordande av 

kapitalmarknadsunionen för att stimulera 

privata investeringar inom hela den inre 

marknaden. Parlamentet anser att 

regleringsramen för privata investeringar 

ytterligare måste förbättras. 

5. Europaparlamentet betonar vikten 

av att stimulera de offentliga 

investeringarna i EU:s medlemsstater, 

särskilt i de länder som har mindre 

finanspolitiskt utrymme, för att komma till 

rätta med de negativa effekterna av en 

åtstramningspolitik på den samlade 

efterfrågan och sysselsättningen. 
Parlamentet kräver i detta avseende att 

produktiva offentliga investeringar 

undantas från underskott- och 

skuldberäkningarna. Parlamentet anser att 

regleringsramen för privata investeringar 

ytterligare måste förbättras. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2018 

2017/2226(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet motsätter sig i 

detta sammanhang det föreslagna 

införlivandet av finanspakten i EU:s 

regelverk och uppmanar medlemsstaterna 

att upphäva den eftersom den på ett 

skadligt sätt skulle inkräkta både på 

medlemsstaternas förmåga att föra en 

autonom finanspolitik och på deras 

demokratiska konstitutioner. Parlamentet 

kräver en alternativ strategi för europeisk 

integration, som bör anpassas till 

medlemsstaternas olika behov och 

situationer. 

Or. en 

 

 


