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Ændringsforslag 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
for GUE/NGL-Gruppen
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. understreger nødvendigheden af at 
sørge for en effektiv beslutningsprocedure i 
den reformerede ESM, navnlig i situationer 
der kræver hurtig indgriben; opfordrer i 
forbindelse hermed til en vurdering af den 
nuværende ledelsesstruktur;

14. understreger nødvendigheden af at 
sørge for en effektiv beslutningsprocedure i 
den reformerede ESM, navnlig i situationer 
der kræver hurtig indgriben; opfordrer i 
forbindelse hermed til en vurdering af den 
nuværende ledelsesstruktur, hvori der 
tilsikres inklusiv dialog med alle 
interesserede parter, der respekterer 
nationale særtræk, gennemsigtighed, 
ansvarlighed og enkelhed;

Or. en
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Ændringsforslag 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Forslag til beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1c. mener, at de medlemsstater, der 
ikke er i stand til at tilbagebetale deres 
gæld til Eurogruppen, EFSF og ESM, 
uden at det i alvorlig grad skader deres 
kapacitet til at levere grundlæggende 
økonomiske og sociale tjenester til deres 
befolkning, bør overveje alle de 
muligheder, der er til rådighed, herunder 
ensidig suspension af gældsbetalingerne 
og annullering af gæld;

Or. en
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Ændringsforslag 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at eksistensen af en 
institution, der fungerer som "långiver i 
sidste instans", er medvirkende til at 
understøtte, at ØMU'en fungerer efter 
hensigten; anerkender i denne forbindelse 
det positive bidrag fra ESM med hensyn til 
at afhjælpe svaghederne i ØMU'ens 
institutionelle struktur, navnlig ved at yde 
finansiel bistand til en række 
medlemsstater ramt af den globale 
finansielle krise og statsgældskrisen;

3. understreger, at ØMU'ens rette 
funktion understøttes af, at der findes en 
institution, der fungerer som "långiver i 
sidste instans"; bemærker i denne 
forbindelse bidraget fra ESM med hensyn 
til at afhjælpe svaghederne i ØMU'ens 
institutionelle struktur, navnlig ved at yde 
finansiel bistand til en række 
medlemsstater, der er ramt af den globale 
finansielle krise og statsgældskrisen og 
underlagt recessive finanspolitiske 
foranstaltninger og nedskæringer af 
lønninger og offentlige tjenester, der 
medfører ufordelagtige socioøkonomiske 
betingelser, stigende arbejdsløshed, 
fattigdom og ulighed;

Or. en
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Ændringsforslag 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
for GUE/NGL-Gruppen
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger, at hvis EU's 
budgetmidler i fremtiden er involveret, 
bør Parlamentet have politisk beføjelse til 
at udøve alle gældende 
budgetkontrolbeføjelser i forbindelse med 
ESM inden for rammerne af 
dechargeproceduren; bemærker, at Den 
Europæiske Revisionsret i givet fald bør 
være at betragte som den uafhængige 
eksterne revisor og bør gives en klar og 
formel rolle i dechargeproceduren;

5. opfordrer til et bidrag fra EU-
budgettet til ESM's ressourcer for at gøre 
det muligt for Europa-Parlamentet at 
udøve sin ret til budgetkontrol inden for 
rammerne af dechargeproceduren; 
bemærker, at Den Europæiske Revisionsret 
bør være at betragte som den uafhængige 
eksterne revisor og bør gives en klar og 
formel rolle i dechargeproceduren;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Ændringsforslag 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
for GUE/NGL-Gruppen
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. beklager, at tidligere 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer ikke i 
tilstrækkelig grad har respekteret EU's 
grundlæggende rettigheder og 
overordnede retlige rammer, men dog er 
undsluppet den retlige kontrol og dermed 
har draget fordel af ESM's 
mellemstatslige struktur; er enig i 
Kommissionens forslag om, at 
tilpasningsprogrammerne bør ledsages af 
og være i overensstemmelse med sociale 
konsekvensanalyser; understreger 
imidlertid, at sådanne konsekvensanalyser 
ikke må føre til en ubetinget ratificering 
af de finanspolitiske 
konsolideringsforanstaltninger, som det 
hidtil har været tilfældet, men derimod 
bør analysere, overvåge og forvalte de 
tilsigtede og utilsigtede sociale 
konsekvenser af planlagte politiske 
foranstaltninger og eventuelle sociale 
ændringer som følge af disse 
foranstaltninger; opfordrer til, at 
detaljerede forpligtelser af denne art 
integreres i EMF-statutten, og til 
udførelse af meningsfulde 
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konsekvensanalyser af alle tidligere 
programmer;

Or. en
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Ændringsforslag 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. understreger de risici, der opstår 
som følge af forsinkelsen af uddybningen 
af bankunionen; glæder sig over 
konklusionerne i Eurogruppens rapport om 
ØMU af 4. december 2018, som blev 
godkendt i sin fulde udstrækning på 
eurotopmødet den 14. december 2018; 
glæder sig navnlig over fremskyndelsen af 
indførelsen af den fælles bagstopper for 
Den Fælles Afviklingsfond, forudsat at der 
er gjort tilstrækkelige fremskridt med 
hensyn til risikoreduktion, som skal 
vurderes i 2020, og godkendelsen af term 
sheet for ESM-reformen; minder om sin 
tidligere holdning til behovet for at 
færdiggøre den europæiske 
indskudsforsikringsordning (EDIS), i 
erkendelse af at risikoreduktion og 
risikodeling bør gå hånd i hånd; bemærker, 
at der ikke er opnået nogen umiddelbare 
resultater med hensyn til det fremtidige 
budget for euroområdet og 
stabiliseringsfunktionen, men noterer sig 
mandatet til at arbejde på det 
budgetmæssige instrument for konvergens 
og konkurrenceevne; understreger, at der er 
sket væsentlige fremskridt vedrørende 

16. understreger de risici, der opstår 
som følge af forsinkelsen af uddybningen 
af bankunionen; glæder sig over 
konklusionerne i Eurogruppens rapport af 
4. december 2018 om ØMU, som blev 
godkendt i sin fulde udstrækning på 
eurotopmødet den 14. december 2018; 
glæder sig navnlig over den forestående 
indførelse af den fælles bagstopper for Den 
Fælles Afviklingsfond, forudsat at der er 
gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn 
til risikoreduktion, som skal vurderes i 
2020, og godkendelsen af term sheet for 
ESM-reformen; minder om Parlamentets 
tidligere holdning angående behovet for at 
færdiggøre den europæiske 
indskudsforsikringsordning (EDIS), i 
erkendelse af at risikoreduktion og 
risikodeling bør gå hånd i hånd; mener, at 
fonden bør yde finansiering til at 
tilvejebringe et finansielt grundlag for en 
fuldt forsikret europæisk 
indskudsforsikringsordning (EDIS), som 
foreslået af Kommissionen i dens forslag 
af 24. november 20151, eller sikre rettidige 
offentlige indgreb til beskyttelse af en 
sund økonomi og beskæftigelse; 

1 COM(2015)0586.
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risikobegrænsning; minder om, at Europa-
Parlamentet har bidraget væsentligt til at 
muliggøre dette, særlig i form af den 
såkaldte bankpakke og den tilsynsmæssige 
bagstopperordning for misligholdte lån;

bemærker, at der ikke er opnået nogen 
umiddelbare resultater med hensyn til det 
fremtidige budget for euroområdet og 
stabiliseringsfunktionen, men noterer sig 
også mandatet til at arbejde på det 
budgetmæssige instrument for konvergens 
og konkurrenceevne; understreger, at der er 
sket væsentlige fremskridt i relation til 
risikobegrænsning; minder endvidere om, 
at Europa-Parlamentet i høj grad har 
bidraget til at muliggøre dette, særlig i 
form af den såkaldte bankpakke og den 
tilsynsmæssige bagstopperordning for 
misligholdte lån;

Or. en


