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6.3.2019 A8-0159/10

Ändringsförslag 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 
tillväxtöversikten 2019
(2018/2119(INI))

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Bytesbalansöverskottet nådde en 
topp under 2017 och kommer att minska 
något och ligga på 3,6 % av BNP i 
euroområdet och på 2,3 % av BNP i EU 
under 2019 och 2020, och är därmed bland 
det högsta i världen.

K. Bytesbalansöverskottet nådde en 
topp under 2017 och kommer att minska 
något och ligga på 3,6 % av BNP i 
euroområdet och på 2,3 % av BNP i EU 
under 2019 och 2020, och är därmed bland 
det högsta i världen. Vissa medlemsstater 
har fortsatt stora bytesbalansöverskott 
som avsevärt överskrider larmtröskeln på 
6 % av BNP. Denna makroekonomiska 
obalans påverkar hela EU:s stabilitet och 
hållbarhet, vilket hämmar processen för 
ombalansering av ekonomierna i 
euroområdet. 

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/11

Ändringsförslag 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 
tillväxtöversikten 2019
(2018/2119(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet noterar att 
stabilitets- och tillväxtpaktens regler har 
tillämpats striktare i vissa medlemsstater 
än i andra, beroende på de respektive 
regeringarnas politiska inflytande, vilket 
stärker uppfattningen att kommissionen 
tillämpar dubbla måttstockar i samband 
med budgetbestämmelserna.

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/12

Ändringsförslag 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 
tillväxtöversikten 2019
(2018/2119(INI))

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
det fortfarande förekommer ett 
investeringsgap i euroområdet, trots de 
positiva resultaten av investeringsplanen 
för Europa. Offentliga och privata 
investeringar spelar en viktig roll för att 
underlätta tillväxt och konvergens på 
europeisk nivå i det rådande läget med 
tecken på ekonomisk avmattning och 
ökande externa risker och utmaningar.

10. Europaparlamentet konstaterar att 
det fortfarande förekommer ett betydande 
investeringsgap i euroområdet, trots 
resultaten av investeringsplanen för 
Europa. Offentliga och privata 
investeringar spelar en viktig roll för att 
underlätta tillväxt och konvergens på 
europeisk nivå i det rådande läget med 
tecken på ekonomisk avmattning, 
begynnande normalisering av 
penningpolitiken och ökande externa 
risker och utmaningar. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
snarast göra en omfattande översyn av 
stabilitets- och tillväxtpaktens nuvarande 
regler i syfte att undanta produktiva 
offentliga investeringar och nationella 
bidrag till EU-medel från beräkningen av 
budgetunderskott.

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/13

Ändringsförslag 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 
tillväxtöversikten 2019
(2018/2119(INI))

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker att 
hanteringen av potentiella framtida chocker 
kräver framsteg med att fördjupa EMU. Ett 
fördjupat EMU kräver ett starkt politiskt 
engagemang, effektiv styrning och 
demokratisk ansvarsskyldighet. 
Parlamentet påminner om vikten av en 
motståndskraftig banksektor som regleras 
effektivt och på lämpligt sätt för att bevara 
den finansiella stabiliteten. Parlamentet 
uppmanar till ett stegvis fullbordande av 
bankunionen, med ett trovärdigt europeiskt 
insättningsgarantisystem och fortsatta 
ansträngningar för att minska nödlidande 
lån. Parlamentet noterar att eurotoppmötet 
uppdragit åt Eurogruppen att arbeta med 
det budgetmässiga instrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft.

25. Europaparlamentet understryker att 
hanteringen av potentiella framtida chocker 
kräver framsteg med att fördjupa EMU. Ett 
fördjupat EMU kräver ett starkt politiskt 
engagemang, effektiv styrning och 
demokratisk ansvarsskyldighet. 
Parlamentet påminner om vikten av en 
motståndskraftig banksektor som regleras 
effektivt och på lämpligt sätt för att bevara 
den finansiella stabiliteten. Parlamentet 
efterlyser ett stegvist fullbordande av 
bankunionen, med ett trovärdigt europeiskt 
insättningsgarantisystem. Parlamentet 
noterar att betydande framsteg har gjorts i 
fråga om att minska nödlidande lån, 
medan exponeringar mot illikvida 
värdepapper på nivå 2 och 3 fortsätter att 
utgöra betydande risker för den 
finansiella stabiliteten och därför bör 
minskas avsevärt. Parlamentet noterar att 
eurotoppmötet uppdragit åt Eurogruppen 
att arbeta med det budgetmässiga 
instrumentet för konvergens och 
konkurrenskraft.
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6.3.2019 A8-0159/14

Ändringsförslag 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 
tillväxtöversikten 2019
(2018/2119(INI))

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet påminner om 
att den korrigerande delen av förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser hittills 
aldrig har tillämpats och att 
bytesbalansöverskottet inte har åtgärdats i 
någon större utsträckning. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att vidta beslutsamma och 
effektiva åtgärder och se till att alltför 
stora överskott minskas till en hållbar 
nivå.

Or. en


