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14.11.2012 A7-0339/1 

Ändringsförslag  1 
Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att styrningen 

av Ekonomiska och monetära unionen 

måste inordnas i unionens institutionella 

ram för att den ska bli effektiv och för 

man ska kunna överbrygga den rådande 

politiska klyftan mellan den nationella 

politiken och EU-politiken. 

1. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att skydda demokratin och se till att 

medborgarna deltar aktivt, vilket innebär 

att den nationella suveräniteten måste 

försvaras och de nationella 

institutionerna måste få utöva sina 

funktioner helt och fullt, och inte bli 

nedvärderade eller få sina befogenheter 

överförda till EU:s övernationella 

institutioner, och i synnerhet måste man 

utöka de nationella parlamentens rätt att 

besluta om EU-politik. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Ändringsförslag  2 
Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar alla 

institutioner att snabbt gå vidare genom 

att maximalt utnyttja de möjligheter och 

den flexibilitet som de gällande fördragen 

ger och samtidigt förbereda för 

nödvändiga fördragsändringar i syfte att 

garantera rättslig säkerhet och 

demokratisk legitimitet. Parlamentet 

upprepar att alternativet med ett nytt 

mellanstatligt avtal bör uteslutas. 

2. Europaparlamentet begär att de 

överenskommelser och fördrag som styr 

EU-medlemskapet dras tillbaka, och att 

varje lands status anpassas i enlighet med 

dess medborgares vilja och den rådande 

situationen, med undantagsklausuler för 

enskilda länder om så krävs. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/3 

Ändringsförslag  3 
Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet begär en radikal 

ändring av Europeiska centralbankens 

stadga och riktlinjer samt dess falska 

stadga om oberoende, så att de länder som 

är representerade i dess styrelse 

garanteras lika stort deltagande, vilket 

å ena sidan skulle garantera 

medlemsstaterna en effektiv politisk 

kontroll av ECB och å andra sidan 

garanterar varje deltagande medlemsstat 

kontroll över sin egen centralbank och sin 

nationella penningpolitik för främjande 

av ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/4 

Ändringsförslag  4 
Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet försvarar folkens 

oförytterliga rättighet att diskutera och 

uttrycka sin vilja, särskilt genom 

folkomröstningar, avseende det aktuella 

innehållet i varje rådande och framtida 

fördrag. Parlamentet förkastar varje 

påbud, begränsning och inskränkning 

som kränker folkens suveräna rätt att 

besluta om den ekonomiska politiken i 

sina respektive länder. Parlamentet begär 

att styrningen av den politiska och 

demokratiska utvecklingsprocessen ska 

återställas, genom att den ekonomiska 

makten underordnas den demokratiska 

politiska makten och genom försvaret av 

en dominerande och dynamisk offentlig 

finanssektor. 

Or. en 



 

AM\919327SV.doc  PE493.688v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.11.2012 A7-0339/5 

Ändringsförslag  5 
Inês Cristina Zuber, Elisa Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 11a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet betonar att det 

behövs en förstärkt gemensam budget som 

baseras på en proportionell ökning av 

bidragen från medlemsstater med en 

högre BNI-nivå, som innehåller en 

omfördelningsmekanism, främjar verklig 

konvergens och grundar sig på sociala 

framsteg, offentliga investeringar, stöd till 

de produktiva sektorerna samt 

förstärkning av offentliga tjänster och 

anställningar med rättigheter. 

Parlamentet anser dessutom att 

utvecklingen av varje lands potential bör 

baseras på dess naturresurser och skyddet 

av miljön. Det främsta målet måste vara 

att åstadkomma en verklig ekonomisk och 

social sammanhållning. 

Or. en 

 

 


