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23.2.2016 A8-0030/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet uppmanar 

bestämt kommissionen att avbryta de 

pågående förhandlingarna om TTIP och 

TiSA, och att inte bevilja Kina status som 

marknadsekonomi med tanke på de 

allvarliga negativa konsekvenserna för 

sysselsättningen och näringslivet. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är medvetet om den 

pågående processen för att minska 

skuldsättningen i den privata sektorn. 

Parlamentet betonar att investeringsnivån i 

Europa är betydligt lägre än under perioden 

före krisen. Parlamentet pekar i detta 

sammanhang på vikten av att snabbt 

genomföra bankunionen och 

strukturreformer inom bankväsendet samt 

av att främja riskkapitalinvesteringar i 

små och medelstora företag genom att 

utnyttja kapitalmarknadsunionen. 

Parlamentet efterlyser ett utnyttjande av 

Efsi och Cosme för att förbättra de små 

och medelstora företagens tillgång till 

finansiering. Parlamentet anser att ökad 

förutsägbarhet i regelverket för den inre 

marknaden skulle öka investerarnas 

förtroende. 

10. Europaparlamentet är medvetet om den 

pågående processen för att minska 

skuldsättningen i den privata sektorn. 

Parlamentet betonar att investeringsnivån i 

Europa är betydligt lägre än under perioden 

före krisen. Parlamentet pekar i detta 

sammanhang på vikten av att snabbt 

genomföra en stark bankunion och 

strukturreformer inom bankväsendet, som 

bygger på en tydlig åtskillnad mellan 

värdepappershandel och den 

grundläggande kreditfunktionen och som 

stöds av en fullständig och obegränsad 

bankinsättningsgaranti som backas upp 

av den nationella centralbanken som 

agerar som sista utlåningsinstans, i syfte 
att åstadkomma en enklare och mer 

trovärdig ram för resolution av banker 

och förebygga nya bankkriser, samtidigt 

som insättarna, spararna och 

skattebetalarna skyddas. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet noterar bekymrat 

förslaget att inrätta en 

kapitalmarknadsunion, som syftar till att 

främja kapitalmarknadernas och de 

finansiella instrumentens roll i EU. 

Parlamentet påpekar att en ytterligare 

utveckling av den finansiella sektorn 

tenderar att inverka negativt på de 

produktiva investeringarna och 

realekonomin, och ökar samtidigt 

instabiliteten och systemrisken i 

finanssektorn. Parlamentet uppmanar till 

ett snabbt genomförande av en 

långtgående reform av finanssektorn, som 

hanterar spekulativ handel och riskfyllda 

instrument, i syfte att återge finanssektorn 

en balanserad roll i realekonomin 

samtidigt som kvaliteten på tillsynen över 

finansmarknaderna stärks. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Ändringsförslag  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar vikten av 

ökade investeringar i humankapital, i 

synnerhet i utbildning och innovation, även 

i samband med arbetsmarknadsreformer. 

Parlamentet betonar behovet av att 

förbättra de nationella utbildningssystemen 

och systemen för livslång lärande och 

anpassa dem till de nya färdighets- och 

kunskapskraven på EU:s arbetsmarknad. 

Parlamentet understryker att detta kommer 

att möjliggöra innovation som en viktig 

drivkraft för tillväxt, produktivitet och 

konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar i 

detta sammanhang medlemsstaterna att 

förbättra de offentliga investeringarnas 

produktivitet. 

11. Europaparlamentet betonar vikten av 

ökade investeringar i humankapital, i 

synnerhet i utbildning och innovation, även 

i samband med arbetsmarknadsreformer. 

Parlamentet betonar behovet av att 

förbättra de nationella utbildningssystemen 

och systemen för livslång lärande och 

anpassa dem till de nya färdighets- och 

kunskapskraven på EU:s arbetsmarknad. 

Parlamentet understryker att detta kommer 

att möjliggöra innovation som en viktig 

drivkraft för tillväxt, produktivitet och 

konkurrenskraft. Parlamentet efterlyser 

därför ett omedelbart undantag från 

budgetreglerna för produktiva offentliga 

investeringar. Parlamentet uppmanar i 

detta sammanhang medlemsstaterna att 

förbättra de offentliga investeringarnas 

produktivitet. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.2.2016 A8-0030/16 

Ändringsförslag  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet begär att ytterligare 

steg ska tas för att främja nya kvalitetsjobb 

och skapa motståndskraftiga 

arbetsmarknader med minskad 

segmentering. Parlamentet betonar vikten 

av hållbara och effektiva välfärdssystem. 

Parlamentet påminner om att en viktig 

faktor för att upprätthålla hållbarheten hos 

pensionssystemen är att säkerställa en hög 

sysselsättningsnivå. 

16. Europaparlamentet begär att ytterligare 

steg ska tas för att främja nya kvalitetsjobb 

och skapa motståndskraftiga 

arbetsmarknader med minskad 

segmentering. Parlamentet betonar vikten 

av hållbara och effektiva välfärdssystem 

och lämpliga mekanismer för 

försörjningsstöd på nationell nivå för att 

bekämpa fattigdom och social 

utestängning. Parlamentet påminner om att 

en viktig faktor för att upprätthålla 

hållbarheten hos pensionssystemen är att 

säkerställa en hög sysselsättningsnivå. 

Or. en
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23.2.2016 A8-0030/18 

Ändringsförslag  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet välkomnar den 

rekommendation för euroområdets 

ekonomiska politik som kommissionen 

föreslog sex månader före de 

landsspecifika rekommendationerna 
såsom ett steg för att fördjupa 

samordningen av politiken vid 

uppföljningen av de fem ordförandenas 

rapport och relevanta resolutioner från 

Europaparlamentet. 

24. Europaparlamentet är oroat över den 

rekommendation för euroområdets 

ekonomiska politik som kommissionen 

föreslagit såsom ett steg för att ytterligare 

fördjupa EMU och samordningen av 

politiken vid uppföljningen av de fem 

ordförandenas rapport, med hänsyn till de 

betydande ekonomiska snedvridningar 
och obalanser som orsakas av den 

gemensamma valutan inom ett 

valutaområde som är mycket långt ifrån 

optimalt. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Ändringsförslag  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet påminner om att 

euron som valuta har en asymmetrisk 

inverkan på olika ekonomier, vilket 

innebär att svagare ekonomier tvingas 

bära oproportionerligt stora 

anpassningskostnader på grund av en 

valuta som är övervärderad med avseende 

på deras ekonomier, samtidigt som 

starkare ekonomier fortsätter att utöka sin 

export och ackumulerar skadliga 

överskott på grund av en undervärderad 

valuta. Parlamentet betonar den 

gemensamma valutans roll när det gäller 

att skapa ohållbara makroekonomiska 

obalanser och ökade strukturella 

skillnader mellan länderna. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Ändringsförslag  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att aktivera den 

korrigerande delen av förfarandet vid 

makroekonomiska obalanser, i syfte att på 

ett adekvat sätt råda bot på de alltför stora 

överskotten i bytesbalansen i 

euroområdets kärna, särskilt i Tyskland 

och Nederländerna. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Ändringsförslag  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet beklagar att 

anpassningsbördan i stor utsträckning 

drabbar länder med underskott som har 

varit tvungna att bära de negativa 

konsekvenserna relaterade till intern 

devalvering och 

budgetkonsolideringspolitik, medan 

länder med överskott fortsätter att 

ackumulera överskott i bytesbalansen och 

därmed orsakar en ökning av obalanserna 

och skillnaderna inom euroområdet.  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Ändringsförslag  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet noterar Europeiska 

rådets slutsatser från december 2015 om 

den ekonomiska och monetära unionen och 

uppmanar kommissionen att så snart som 

möjligt börja förbereda de mer långsiktiga 

åtgärderna.  

32. Europaparlamentet noterar Europeiska 

rådets slutsatser från december 2015 om 

den ekonomiska och monetära unionen och 

uppmanar kommissionen att så snart som 

möjligt börja förbereda de mer långsiktiga 

åtgärderna. Parlamentet begär i detta 

sammanhang att man ska beakta behovet 

av att erbjuda möjligheter att dra sig ur på 

demokratisk väg eller åberopa 

undantagsmekanismer för länder som 

önskar lämna eller stanna utanför EMU. 

Parlamentet betonar vikten av att man på 

institutionell nivå för en ordentlig 

diskussion om huruvida det är lämpligt att 

utarbeta en alternativ plan för en ordnad 

upplösning av euroområdet. 

Or. en 

 

 


