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24.4.2017 A8-0160/1 

Ändringsförslag  1 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter 

2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 4a (nytt)  

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 - med beaktande av den ovanliga 

omständigheten att revisionsrättens 

revisionsförklaring är uppdelad i två 

delar: a) granskning av räkenskapernas 

tillförlitlighet, och b) granskning av de 

underliggande transaktionernas laglighet 

och korrekthet, 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter 

2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar 

iakttagelserna och rekommendationerna i 

Europeiska revisionsrättens särskilda 

rapport nr 18/2015: Ekonomiskt bistånd till 

länder som har svårigheter. 

1. Europaparlamentet noterar 

iakttagelserna och rekommendationerna i 

Europeiska revisionsrättens särskilda 

rapport nr 18/2015: Ekonomiskt bistånd till 

länder som har svårigheter. Parlamentet 

anser att denna rapport bör ges en mer 

passande titel, nämligen ”finansiella lån 

till medlemsstater”, eftersom allt bistånd 

måste betalas tillbaka med ränta. 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten i denna rapport inte har 

tagit med alla de medlemsstater som 

erhållit finansiellt stöd sedan finanskrisens 

början, inte minst programmen för 

Grekland, i syfte att underlätta jämförelser. 

3. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten i denna rapport inte har 

tagit med alla de medlemsstater som 

erhållit finansiella lån sedan finanskrisens 

början, inte minst programmen för 

Grekland, i syfte att underlätta jämförelser. 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan 
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Betänkande A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter 

2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet 

uppmärksammar att revisionsrätten 

begränsat revisionen till en mycket kort 

sikt och ett konkret scenario med 

finansiellt stöd som beslutats av rådet utan 

att beakta andra möjliga lösningar på de 

finanspolitiska obalanser som redan 

figurerade i den offentliga och akademiska 

debatten, såsom ömsesidigt ansvar för 

statsskulder och skuldlättnader. 

6. Europaparlamentet 

uppmärksammar att revisionsrätten 

begränsat revisionen till en mycket kort 

sikt och ett konkret scenario med 

finansiells lån som beslutats av rådet utan 

att beakta andra möjliga lösningar på de 

finanspolitiska obalanser som redan 

figurerade i den offentliga och akademiska 

debatten, såsom ömsesidigt ansvar för 

statsskulder och skuldlättnader. 

Parlamentet beklagar att revisionsrätten 

inte påpekat att om den grundläggande 

struktur som är nödvändig för varje ny 

valuta hade varit på plats när euron 

infördes (Europeiska 

stabilitetsmekanismen (ESM), den 

gemensamma tillsynsmekanismen, den 

gemensamma resolutionsmekanismen, 

bankunionen osv.), skulle många av de 

bankkollapser som inträffade senare ha 

förhindrats. 

Or. en 
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Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter 

2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet 

uppmärksammar att revisionsrätten 

begränsat revisionen till en mycket kort 

sikt och ett konkret scenario med 

finansiellt stöd som beslutats av rådet utan 

att beakta andra möjliga lösningar på de 

finanspolitiska obalanser som redan 

figurerade i den offentliga och akademiska 

debatten, såsom ömsesidigt ansvar för 

statsskulder och skuldlättnader. 

6. Europaparlamentet 

uppmärksammar att revisionsrätten 

begränsat revisionen till en mycket kort 

sikt och ett konkret scenario med 

finansiella lån som beslutats av rådet utan 

att beakta andra möjliga lösningar på de 

finanspolitiska obalanser som redan 

figurerade i den offentliga och akademiska 

debatten, såsom ömsesidigt ansvar för 

statsskulder och skuldlättnader. 

Or. en 
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för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0160/2017 

Joachim Zeller 
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2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet beklagar att 

rapporten begränsar sitt fokus till 

förvaltningen av stödet utan att analysera 

eller ifrågasätta programmets innehåll och 

de villkor som överenskommits för det 

finansiella stödet. 

7. Europaparlamentet beklagar att 

rapporten begränsar sitt fokus till 

förvaltningen av lånen utan att analysera 

eller ifrågasätta programmets innehåll och 

de villkor som överenskommits för de 

finansiella lånen. 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan 
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Betänkande A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter 

2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet noterar att 

målen i de finansiella 

biståndsprogrammen var att låta de 

bistådda länderna återvända till de 

finansiella marknaderna, uppnå hållbara 

offentliga finanser samt återfå tillväxt och 

minska arbetslösheten. Parlamentet 

beklagar att det i revisionsrättens slutsatser 

inte ingår några fullständiga analyser av 

programmens resultat utifrån dessa mål. 

9. Europaparlamentet noterar att 

målen i de finansiella låneprogrammen – 

som alla ska betalas tillbaka, var att låta 

de bistådda länderna återvända till de 

finansiella marknaderna, uppnå hållbara 

offentliga finanser samt återfå tillväxt och 

minska arbetslösheten. Parlamentet 

beklagar att det i revisionsrättens slutsatser 

inte ingår några fullständiga analyser av 

programmens resultat utifrån dessa mål. 

Or. en 
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Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter 

2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet noterar att 

revisionsrätten i huvudsak fokuserat sina 

slutsatser på kommissionen som förvaltare 

av det finansiella stödet, men anser att man 

för att skapa en bättre förståelse borde ha 

fäst mer uppmärksamhet på Internationella 

valutafonden och Europeiska 

centralbanken (ECB) som ursprungligen 

bistod kommissionen vid utarbetandet och 

övervakningen av programmen. 

10. Europaparlamentet noterar att 

revisionsrätten i huvudsak fokuserat sina 

slutsatser på kommissionen som förvaltare 

av de finansiella lånen, men anser att man 

för att skapa en bättre förståelse borde ha 

fäst mer uppmärksamhet på Internationella 

valutafonden och Europeiska 

centralbanken (ECB) som ursprungligen 

bistod kommissionen vid utarbetandet och 

övervakningen av programmen. 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet delar 

kommissionens åsikt att rådets och andra 

samarbetspartners roll har underskattats vid 

utarbetandet och förvaltningen av 

programmet. Revisionsrätten och 

kommissionen uppmanas att analysera 

relevansen hos de åtgärder som rådet 

antagit, den roll som ECB spelat och 

huruvida dessa var lämpliga för att 

uppfylla programmens mål och om de 

bidrog till unionens mål, inte minst att få 

den ekonomiska krisen att avklinga och att 

skapa fler jobb och högre tillväxt. 

11. Europaparlamentet delar 

kommissionens åsikt att rådets och andra 

samarbetspartners roll har underskattats vid 

utarbetandet och förvaltningen av 

programmet. Revisionsrätten och 

kommissionen uppmanas att analysera 

relevansen hos de åtgärder som rådet 

antagit och den roll som ECB spelat och 

huruvida dessa var lämpliga för att 

uppfylla programmens mål och om de 

bidrog till unionens mål, inte minst 

utfasningen av den ekonomiska krisen, fler 

arbetstillfällen och högre tillväxt. 

Parlamentet uppmanar vidare 

revisionsrätten och kommissionen att 

analysera effekterna för alla 

euroområdets länder av den katastrofala 

bristen på till och med de mest 

grundläggande stödstrukturerna för en ny 

valuta, strukturer som nu, efter att flera 

banker har kollapsat och efter att flera 

nationella ekonomier i euroområdet har 

kollapsat eller nästan kollapsat, håller på 

att införas, närmare bestämt den 

gemensamma tillsynsmekanismen, den 

gemensamma resolutionsmekanismen, 

ESM, en fullständig bankunion, en 

fullständig valutaunion, osv. 

Or. en 
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2016/2208(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet betonar att vissa 

av de reformer som anges i programmen 

(t.ex. reformer av arbetsmarknaderna) 

endast kan leda till resultat när det gäller 

förbättrad konkurrenskraft på mycket lång 

sikt medan biståndsprogram framför allt 

syftar till omedelbara, kortsiktiga resultat. 

13. Europaparlamentet betonar att vissa 

av de reformer som anges i programmen 

(t.ex. reformer av arbetsmarknaderna) kan 

leda till resultat när det gäller förbättrad 

konkurrenskraft endast på mycket lång sikt 

och till och med då kan leda till 

försämrade rättigheter och villkor för 

arbetstagarna, medan biståndsprogram i 

huvudsak är mer kortsiktiga och syftar till 

omedelbara, kortsiktiga resultat. 

Or. en 

 


