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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Inrättande av Europeiska valutafonden
(2017/0333R(APP))

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet framhåller 
behovet av att säkra en effektiv 
beslutsprocess inom den reformerade ESM, 
särskilt i akuta situationer. Parlamentet 
begär i detta sammanhang en bedömning 
av den nuvarande förvaltningsstrukturen.

14. Europaparlamentet framhåller 
behovet av att säkra en effektiv 
beslutsprocess inom den reformerade ESM, 
särskilt i akuta situationer. Parlamentet 
begär i detta sammanhang en bedömning 
av den nuvarande förvaltningsstrukturen, i 
vilken man säkerställer en inkluderande 
dialog som omfattar alla berörda parter 
och respekterar nationella särdrag, 
transparens, ansvarsskyldighet och 
enkelhet.

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Inrättande av Europeiska valutafonden
(2017/0333R(APP))

Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet anser att de 
medlemsstater som inte är i stånd att 
återbetala sina skulder till Eurogruppen, 
EFSF och ESM, utan att allvarligt skada 
sin kapacitet att tillhandahålla 
grundläggande ekonomiska och sociala 
tjänster till sina medborgare, bör 
överväga alla tillgängliga alternativ, 
inklusive ett ensidigt upphörande av 
skuldbetalningarna och en 
skuldavskrivning.

Or. en
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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Inrättande av Europeiska valutafonden
(2017/0333R(APP))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet framhåller att 
förekomsten av en institution som fungerar 
som ”långivare i sista hand” bidrar till att 
EMU fungerar väl. Parlamentet noterar i 
detta sammanhang ESM:s positiva bidrag 
till att åtgärda svagheterna i EMU:s 
institutionella struktur, nämligen genom att 
tillhandahålla finansiellt stöd till flera 
medlemsstater som drabbats av den globala 
finansiella krisen och statsskuldkrisen.

3. Europaparlamentet framhåller att 
förekomsten av en institution som fungerar 
som ”långivare i sista hand” bidrar till att 
EMU fungerar väl. Parlamentet noterar i 
detta sammanhang ESM:s positiva bidrag 
till att åtgärda svagheterna i EMU:s 
institutionella struktur, nämligen genom att 
tillhandahålla finansiellt stöd till flera 
medlemsstater som drabbats av den globala 
finansiella krisen och statsskuldkrisen och 
är föremål för recessiva skatteåtgärder, 
lönesänkningar och nedskärningar i 
offentliga tjänster, vilket skapar svåra 
socioekonomiska förhållanden, ökad 
arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet.

Or. en
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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Inrättande av Europeiska valutafonden
(2017/0333R(APP))

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
om EU:s budgetmedel involveras i 
framtiden bör parlamentet ha politisk 
behörighet att utöva alla tillämpliga 
budgetkontrollbefogenheter i förbindelse 
med ESM inom ramen för förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet 
konstaterar att revisionsrätten i detta fall 
bör betraktas som det oberoende externa 
revisionsorganet och ges en tydlig och 
formell roll i förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet.

5. Europaparlamentet efterlyser ett 
bidrag från EU:s budget till ESM:s medel, 
så att Europaparlamentet kan utöva sin 
rätt till budgetkontroll inom ramen för 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. 
Parlamentet konstaterar att revisionsrätten i 
detta fall bör betraktas som det oberoende 
externa revisionsorganet och ges en tydlig 
och formell roll i förfarandet för beviljande 
av ansvarsfrihet.

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Inrättande av Europeiska valutafonden
(2017/0333R(APP))

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet beklagar att 
tidigare makroekonomiska 
anpassningsprogram inte på ett 
tillräckligt sätt har respekterat unionens 
grundläggande rättigheter och 
övergripande rättsliga ram, men trots 
detta undkom juridisk granskning till 
följd av ESM:s mellanstatliga struktur. 
Parlamentet instämmer i kommissionens 
förslag om att anpassningsprogrammen 
bör åtföljas av och vara förenliga med 
bedömningar av de sociala 
konsekvenserna. Parlamentet betonar 
dock att sådana konsekvensbedömningar 
inte får leda till en okritisk ratificering av 
finanspolitiska konsolideringsåtgärder, 
vilket hittills har varit fallet, utan de bör 
snarare analysera, övervaka och hantera 
de avsiktliga eller oavsiktliga sociala 
konsekvenserna av planerade politiska 
åtgärder och eventuella sociala 
förändringsprocesser som dessa åtgärder 
ger upphov till. Parlamentet begär att 
detaljerade skyldigheter av detta slag ska 
införas i ESM:s stadga och att 
meningsfulla bedömningar av de sociala 
konsekvenserna av alla tidigare program 
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ska genomföras.

Or. en
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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Inrättande av Europeiska valutafonden
(2017/0333R(APP))

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker de 
risker som uppstår till följd av dröjsmålet 
med att fördjupa bankunionen. Parlamentet 
välkomnar slutsatserna i Eurogruppens 
rapport till ledarna om fördjupningen av 
EMU av den 4 december 2018, som till 
alla delar godkändes av eurotoppmötet den 
14 december 2018. Parlamentet välkomnar 
särskilt det tidigarelagda införandet av den 
gemensamma säkerhetsmekanismen för 
den gemensamma resolutionsfonden, 
förutsatt att tillräckliga framsteg har gjorts 
inom riskreducering, som ska bedömas 
under 2020, och godkännandet av villkoren 
avseende reformen av ESM. Parlamentet 
påminner om sin tidigare ståndpunkt när 
det gäller behovet av att fullborda det 
europeiska insättningsgarantisystemet 
(EDIS), med beaktande av att 
riskreducering och riskdelning bör gå hand 
i hand. Parlamentet konstaterar att det inte 
har nåtts några omedelbara resultat med 
avseende på den framtida budgeten för 
euroområdet och stabiliseringsfunktionen, 
men noterar mandatet att arbeta med det 
budgetmässiga instrumentet för konvergens 
och konkurrenskraft. Parlamentet 

16. Europaparlamentet understryker de 
risker som uppstår till följd av dröjsmålet 
med att fördjupa bankunionen. Parlamentet 
välkomnar slutsatserna i Eurogruppens 
rapport till ledarna av den 4 december 2018 
om fördjupningen av EMU, som till alla 
delar godkändes av eurotoppmötet den 14 
december 2018. Parlamentet välkomnar 
särskilt det tidigarelagda införandet av den 
gemensamma säkerhetsmekanismen för 
den gemensamma resolutionsfonden, 
förutsatt att tillräckliga framsteg har gjorts 
inom riskreducering, som ska bedömas 
under 2020, och godkännandet av villkoren 
avseende reformen av ESM. Parlamentet 
påminner om sin tidigare ståndpunkt när 
det gäller behovet av att fullborda det 
europeiska insättningsgarantisystemet, med 
beaktande av att riskreducering och 
riskdelning bör gå hand i hand. 
Parlamentet anser att fonden bör 
tillhandahålla finansiering för att ge en 
finansiell grund för ett fullständigt 
försäkrat europeiskt 
insättningsgarantisystem (EDIS), i 
enlighet med kommissionens förslag av 
den 24 november 20151, eller i rätt tid 
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understryker att betydande framsteg har 
uppnåtts inom riskreducering. Det bör 
betonas att Europaparlamentet i hög grad 
har bidragit till detta, särskilt med det så 
kallade bankpaketet och den 
tillsynsmässiga säkerhetsmekanismen för 
nödlidande lån.

göra offentliga interventioner till förmån 
för en sund ekonomi och stabil 
sysselsättning. Parlamentet konstaterar att 
det inte har nåtts några omedelbara resultat 
med avseende på den framtida budgeten 
för euroområdet och 
stabiliseringsfunktionen, men noterar även 
mandatet att arbeta med det budgetmässiga 
instrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft. Parlamentet understryker 
att betydande framsteg har uppnåtts inom 
riskreducering. Det bör också betonas att 
Europaparlamentet i hög grad har bidragit 
till att möjliggöra detta, särskilt med det så 
kallade bankpaketet och den 
tillsynsmässiga säkerhetsmekanismen för 
nödlidande lån..

Or. en


