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21.10.2016 A8-0309/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. Genom att förhindra normal 

anpassning av konkurrenskraften mellan 

länderna och ta ifrån dem det viktigaste 

ekonomisk-politiska redskap som skulle 

kunna hjälpa dem at övervinna 

asymmetriska chocker, har den 

gemensamma valutan hindrat ekonomisk 

återhämtning och förvärrat de 

makroekonomiska obalanserna och 

skillnaderna mellan centrala och perifera 

länder.  

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. De interna devalveringar och 

åtstramningsåtgärder som påtvingades de 

perifera länderna på grund av den 

gemensamma valutans begränsningar har 

medfört ekonomisk tillbakagång och 

instabilitet inom hela euroområdet, och 

gjort att den inhemska efterfrågan har 

kollapsat, arbetslösheten har ökat och de 

sociala och ekonomiska skillnaderna har 

exploderat. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Hb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Hb. Ackumuleringen av alltför stora 

överskott i bytesbalansen inom 

euroområdet får allvarliga negativa 

följder för hela Europas ekonomi, och är 

en av de viktigaste faktorerna som 

försvårar återhämtning och hindrar en ny 

balans mellan länderna. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att Europas 

långvariga ekonomiska kris har belyst hur 

ytterst viktigt det är att underlätta 
investeringar inom områden som 

utbildning, innovation samt forskning och 

utveckling, samtidigt som man förstärker 

EU:s konkurrenskraft genom 

strukturreformer som skapar flera 

kvalitativa arbetstillfällen och inför en 

ansvarsfull skattepolitik för att skapa en 

bättre miljö för arbetstillfällen, företag 

(särskilt små och medelstora företag) och 

investeringar. Parlamentet noterar 

effekten av Europeiska fonden för 

strategiska investeringar efter endast ett 

verksamhetsår. Parlamentet betonar hur 

viktigt det är att förbättra utnyttjandet av 

Efsi i mindre utvecklade regioner och 

övergångsregioner, och dess 

investeringars karaktär som verkliga 

tillägg, och att man samtidigt måste 

intensifiera arbetet med att utveckla 

investeringsplattformar, bland annat på 

regional nivå. 

7. Europaparlamentet betonar att Europas 

långvariga ekonomiska kris har avslöjat 

den strukturella svagheten i EU:s ram för 

ekonomisk styrning och den ekonomiska 

och monetära unionens dysfunktionella 

natur. Parlamentet understryker att 

medlemsstaterna måste ges den monetära 

autonomi som krävs för att de effektivt 

ska kunna tackla den ekonomiska 

recessionen, få fart på skapandet av 

kvalitativa arbetstillfällen och åter bli 

konkurrenskraftiga, inklusive genom 

offentliga investeringar, särskilt inom 

områden som utbildning, innovation samt 

forskning och utveckling. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet beklagar 

kommissionens asymmetriska 

angreppssätt i samband med de 

landspecifika rekommendationerna och 

dess godtyckliga tillämpning av 

bestämmelserna för ekonomisk styrning. 

Parlamentet noterar med oro att länderna 

med underskott måste bära 

oproportionerligt höga 

anpassningskostnader för att kunna 

stanna kvar i valutaunionen, medan vissa 

länder fortsätter att ackumulera alltför 

stora bytesbalansöverskott utan att det får 

några följder. Kommissionen uppmanas 

att vidta beslutsamma och effektiva 

åtgärder för att minska de alltför stora 

bytesbalansöverskotten och föreslå 

lämpliga sanktioner. 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförande av prioriteringarna för 2016 

2016/2101(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet understryker 

risken för att förlängningen av den 

politiska och ekonomiska krisen kan leda 

till ett kaotiskt och okontrollerat 

sönderfall av euroområdet. Man måste 

undersöka en alternativ plan för en 

ordnad och kontrollerad avveckling av 

den monetära unionen. Innan dess är det 

bråttom att inrätta ett förfarande för varje 

land som vill lämna den monetära 

unionen, efter ett demokratiskt 

kontrollförfarande. 

Or. en 

 

 


