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Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. fordømmer, at euroområdet stadig 

lider under en høj arbejdsløshed og en alt 

for lav inflation som en direkte følge af 

indførelsen af en fælles valuta, hvilket har 

nødvendiggjort faste valutakurser mellem 

19 medlemsstater i et valutaområde med 

alt for store forskelle; beklager ligeledes, 

at euroen har medført og stadig medfører 

skævheder på betalingsbalancerne med 

alt for store overskud i visse 

medlemsstater, som Kommissionen ikke 

griber ind over for; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. mener, at Den Europæiske Monetære 

Union har vist sig at være sårbar i en 

verdensomspændende økonomisk krise og 

finanskrise, hvilket er blevet yderligere 

forværret af de uholdbare skævheder, der 

skyldes indførelsen af den fælles valuta; 

mener, at EMU lider under strukturelle 

mangler, som skyldes, at den ikke er et 

frivilligt valutaområde, og at den i årenes 

løb har forårsaget uholdbare 

makroøkonomisk skævheder, navnlig for 

mange af landene i randområderne; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1c. fordømmer, at den fælles valuta ved at 

fjerne muligheden for at afbøde 

asymmetriske chok gennem svingende 

valutakurser har gjort det vanskeligere at 

reagere på kriser, mens den samtidig har 

forværret de stigende strukturelle 

forskelle mellem landene i midten og 

landene i randområderne; understreger 

nødvendigheden af at forberede en 

alternativ plan for en organiseret og 

kontrolleret ophævelse af den monetære 

union og til i mellemtiden at skabe 

mulighed for en fravalgsprocedure for 

medlemsstater ,som ønsker at udtræde af 

Den Monetære Union, for at forebygge 

risikoen for, at forlængelsen af denne 

situation fører til en kaotisk og 

ukontrolleret opløsning af euroområdet; 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. fordømmer, at de ukonventionelle 

pengepolitiske tiltag, som ECB har 

gennemføret efter krisen, ikke har givet de 

forventede resultater, fordi den enorme 

likviditet, som er strømmet ud på 

markederne, er fastlåst i finanssystemet 

og er blevet anvendt af bankerne til 

spekulative formål i stedet for til 

finansiering af og støtte til 

realøkonomien; er bekymre over, a ABS-

markedet er ved at blive mere risikofyldt 

og mindre gennemskueligt; beklager, at 

ECB er ansvarlig for væksten i systemiske 

risici, de stigende uligheder og den 

stigende risiko for spekulationsbobler; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Ændringsforslag  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. mener, at det er nødvendigt, at 

medlemsstater tager deres finans- og 

pengepolitiske overhøjhed tilbage, så de 

kan føre den nødvendige ekspansive 

økonomiske politik og foretage offentlige 

investeringer for at fremme den 

økonomiske vækst; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. beklager dybt kapitalmarkedsunionen, 

da en yderligere finansialisering vil gøre 

det økonomiske system mere sårbart, 

indbyrdes forbundet og udsat for 

systemiske risici og nye kriser til skade for 

realøkonomien; 

Or. en 
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Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9b. afviser forslaget om og 

gennemførelsen af en bankunion; de 

hidtidige skridt har ført bevis for EU-

institutionernes fallit; kontrollen har vist 

sig at være upræcis og ødelæggende for 

visse medlemsstater som følge af, at 

vurderingsprocedurerne (AQR og stress 

tests) er unøjagtige og skævvredet til 

fordel for de store banker, hvilket udgør 

en trussel mod hele markedets 

modstandsdygtighed; afvikling - som 

stadig er ufuldstændig, fordi den fælles 

afviklingsfond ikke en gang er oprettet 

endnu - har også vist sit at straffe 

forbrugerne, som det fremgår af den 

første anvendelse af bail-in-mekanismen; 

i sidste ende risikerer den europæiske 

indskudsgarantiordning også at blive en 

fiasko, hvis denne ikke bakkes op af en 

offentlig ECB-garanti; 

Or. en 



 

AM\1109899DA.docx  PE593.649v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.11.2016 A8-0302/14 

Ændringsforslag  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9c. mener, at der er nødvendigt snarest 

muligt at foretage en strukturreform af 

bankvæsenet med en klar lovpligtig 

adskillelse af detailbankvirksomhed og 

investeringsbankvirksomhed for at 

mindske den indbyrdes afhængighed og 

risiciene inden for banksektoren og øge 

modstandskraften; beklager EU-

institutionernes manglende interesse i at 

gennemføre en sådan reform; anser det 

endvidere for nødvendigt at udforme en 

række probate bestemmelser om 

skyggebankvirksomhed; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Ændringsforslag  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. beklager, at ECB er gået for vidt i sin 

fortolkning af sit mandat med hensyn til 

sin rolle i trojkaen og beklager den rolle, 

som ECB har spillet i SSM som det 

europæiske systemiske banktilsynsorgan, 

da det vil føre til interessekonflikter, 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Betænkning A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 

2016/2063(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27b. beklager, at ECB ikke har opfyldt 

målet for prisstabilitet siden begyndelsen 

af den økonomiske krise; henviser til, at 

ECB ikke har været i stand til at holde 

inflationsraten i nærheden af 2 %; 

beklager, at det traktatfæstede mål er 

prisstabilitet snarere end fremme af fuld 

beskæftigelse; 

Or. en 

 

 


