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23.2.2016 A8-0030/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at suspendere de 

igangværende forhandlinger om TTIP og 

TISA og til at undlade at bevilge Kina 

markedsøkonomisk status i betragtning af 

de betydelige negative konsekvenser for 

beskæftigelsen og den økonomiske 

aktivitet; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Ændringsforslag  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. er opmærksom på den igangværende 

proces med nedbringelse af gearingen i den 

private sektor; understreger, at 

investeringsniveauet i Europa er betydeligt 

lavere end før krisen; understreger i den 

forbindelse betydningen af en hurtig 

implementering af bankunionen og 

strukturreformen på bankområdet samt 

vigtigheden af at fremme 

egenkapitalinvesteringer i SMV'er 

gennem en kapitalmarkedsunion; 

opfordrer til maksimal udnyttelse af EFSI 

og COSME til at forbedre SMV'ernes 

adgang til finansiering; mener, at større 

lovgivningsmæssig forudsigelighed på det 

indre marked ville øge investorernes tillid; 

10. er opmærksom på den igangværende 

proces med nedbringelse af gearingen i den 

private sektor; understreger, at 

investeringsniveauet i Europa er betydeligt 

lavere end før krisen; understreger i den 

forbindelse betydningen af en hurtig 

implementering af en stærk bankunion og 

strukturreform på bankområdet baseret på 

en klar adskillelse af handelsaktiviteter 

fra den centrale kreditfunktion og støttet 

af en fuldstændig og ubegrænset 

bankindskudsgaranti understøttet af den 

nationale centralbank, der optræder som 

långiver i sidste instans, med henblik på at 

opnå en enklere og mere troværdig 

ramme for bankafvikling og forebygge 

nye bankkriser, samtidig med at 

indskydere, opsparere og skatteborgere 

beskyttes; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Ændringsforslag  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. bemærker med bekymring forslaget 

om at etablere en kapitalmarkedsunion 

med henblik på at fremme 

kapitalmarkedernes rolle og de finansielle 

instrumenter i EU; påpeger, at den 

yderligere udvikling af den finansielle 

sektor har en tendens til at have en 

negativ indvirkning på produktive 

investeringer og realøkonomien, samtidig 

med at den øger ustabiliteten og de 

systemiske risici i den finansielle sektor; 

opfordrer til, at der hurtigt gennemføres 

en vidtrækkende reform af den finansielle 

sektor, som skal bekæmpe spekulativ 

handel og risikobetonede instrumenter, 

med henblik på at genskabe dens rolle i 

realøkonomien og samtidig styrke 

kvaliteten af tilsynet med de finansielle 

markeder; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Ændringsforslag  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. understreger behovet for større 

investeringer i menneskelig kapital, 

herunder især uddannelse og innovation, 

bl.a. i forbindelse med 

arbejdsmarkedsreformer; understreger især 

behovet for at forbedre de nationale 

systemer for almen og faglig uddannelse 

samt livslang læring og tilpasse dem til de 

nye kvalifikations- og vidensbehov på EU's 

arbejdsmarked; understreger, at alt dette vil 

gøre det muligt at gøre innovation til en 

central drivkraft for vækst, produktivitet og 

konkurrenceevne; opfordrer i den 

forbindelse medlemsstaterne til at forbedre 

produktiviteten af de offentlige 

investeringer; 

11. understreger behovet for større 

investeringer i menneskelig kapital, 

herunder især uddannelse og innovation, 

bl.a. i forbindelse med 

arbejdsmarkedsreformer; understreger især 

behovet for at forbedre de nationale 

systemer for almen og faglig uddannelse 

samt livslang læring og tilpasse dem til de 

nye kvalifikations- og vidensbehov på EU's 

arbejdsmarked; understreger, at alt dette vil 

gøre det muligt at gøre innovation til en 

central drivkraft for vækst, produktivitet og 

konkurrenceevne; opfordrer i dette øjemed 

indtrængende til, at offentlige produktive 

investeringer straks undtages fra 

budgetreglerne; opfordrer i den 

forbindelse medlemsstaterne til at forbedre 

produktiviteten af de offentlige 

investeringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer indtrængende til, at der tages 

skridt i retning af at fremme skabelsen af 

kvalitetsjob og af robuste og mindre 

segmenterede arbejdsmarkeder; 

understreger betydningen af holdbare og 

effektive velfærdssystemer; minder om, at 

sikring af en høj beskæftigelse er en 

forudsætning for bæredygtige 

pensionssystemer; 

16. opfordrer indtrængende til, at der tages 

skridt i retning af at fremme skabelsen af 

kvalitetsjob og af robuste og mindre 

segmenterede arbejdsmarkeder; 

understreger betydningen af holdbare og 

effektive velfærdssystemer og 

tilstrækkelige indkomststøttemekanismer 

på nationalt plan til bekæmpelse af 

fattigdom og social udstødelse; minder 

om, at sikring af en høj beskæftigelse er en 

forudsætning for bæredygtige 

pensionssystemer; 

Or. en 



 

AM\1087287DA.doc  PE576.637v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 



 

AM\1087287DA.doc  PE576.637v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

23.2.2016 A8-0030/18 

Ændringsforslag  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. hilser henstillingen om den 

økonomiske politik i euroområdet, 

fremlagt af Kommissionen seks måneder 

før de landespecifikke henstillinger, 

velkommen som et skridt fremad i 

forstærkelsen af politiksamordningen i 

forlængelse af de fem formænds rapport og 

Europa-Parlamentets relevante 

beslutninger; 

24. er bekymret over henstillingen om den 

økonomiske politik i euroområdet, som 

Kommissionen har foreslået som et skridt 

hen imod at udbygge ØMU'en og 
politiksamordningen i forlængelse af de 

fem formænds rapport, i lyset af de 

væsentlige økonomiske skævvridninger og 

ubalancer, som den fælles valuta i et 

valutaområde, der langt fra er optimalt, 

forårsager; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Ændringsforslag  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  25a. understreger, at eurovalutaen har en 

asymmetrisk indvirkning på forskellige 

økonomier, hvor svagere økonomier er 

tvunget til at afholde uforholdsmæssigt 

store tilpasningsomkostninger som følge 

af en valuta, som er overvurderet i forhold 

til deres økonomier, mens stærkere 

økonomier fortsætter med at øge deres 

eksport og skabe skadelige eksterne 

overskud på grund af en undervurderet 

valuta; fremhæver den rolle, som den 

fælles valuta spiller i forbindelse med 

opbygningen af uholdbare 

makroøkonomiske ubalancer og stigende 

strukturelle forskelle mellem landene; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Ændringsforslag  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at aktivere den 

korrigerende del af proceduren for 

makroøkonomiske ubalancer med henblik 

på at håndtere de uforholdsmæssigt store 

overskud, som akkumuleres i den centrale 

del af euroområdet, især i Tyskland og i 

Nederlandene; 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. beklager, at tilpasningsbyrden 

hovedsageligt rammer 

underskudslandene, som har måttet bære 

de negative følger, som er forbundet med 

intern devaluering og finanspolitiske 

konsolideringspolitikker, mens 

overskudslandene fortsat akkumulerer 

overskud på de løbende poster, hvilket 

forværrer ubalancerne og forskellene 

inden for euroområdet;  

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. noterer sig Det Europæiske Råds 

konklusioner fra december 2015 om Den 

Økonomiske og Monetære Union, og 

opfordrer Kommissionen til at påbegynde 

udarbejdelsen af de mere langsigtede 

foranstaltninger så hurtigt som muligt;  

32. noterer sig Det Europæiske Råds 

konklusioner fra december 2015 om Den 

Økonomiske og Monetære Union, og 

opfordrer Kommissionen til at påbegynde 

udarbejdelsen af de mere langsigtede 

foranstaltninger så hurtigt som muligt; 

opfordrer i denne sammenhæng til, at der 

tages hensyn til behovet for at sørge for 

demokratisk tilbagetrækning og opt-out-

ordninger for ethvert land, der ønsker at 

forlade eller forblive uden for ØMU'en;  

 understreger vigtigheden af, at der 

foretages en egentlig overvejelse om det 

hensigtsmæssige i at udarbejde en 

alternativ plan for en regulær opløsning 

af euroområdet; 

Or. en 

 

 


