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Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet betonar att det 

finansiella stödet till medlemsstater i 

svårigheter tog formen av lån som lånats 

upp på kapitalmarknaderna med EU-

budgeten som garanti. Parlamentet anser 

att dess roll som budgetmyndighet i dessa 

program har underminerats och att den 

demokratiska legitimiteten i det finansiella 

stödet därmed har minskat ytterligare. 

16. Europaparlamentet betonar att det 

finansiella stödet till medlemsstater i 

svårigheter tog formen av lån som lånats 

upp på kapitalmarknaderna med EU-

budgeten som garanti. Parlamentet 

beklagar att när det gäller Grekland och 

Irland gavs dessa lån ursprungligen till 

ockerräntor, vilket innebar att unionen 

gjorde överdrivna vinster på grund av en 

medlemsstats misär. Parlamentet anser att 

dess roll som budgetmyndighet i dessa 

program har underminerats och att den 

demokratiska legitimiteten i det finansiella 

stödet därmed har minskat ytterligare. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 18 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att studera Europeiska 

centralbankens roll för att indirekt hjälpa 

medlemsstaterna att uppfylla sina mål och 

det vidare stödet till unionens finansiella 

arkitektur under de finansiella 

programmens löptid. 

18. Europaparlamentet anser att det är 

av yttersta vikt att studera Europeiska 

centralbankens roll under krisen och att 

särskilt studera påståendena och 

anklagelserna, som bekräftats av 

företrädare för IMF som var inblandade 

vid den tidpunkten, om tvång från ECB:s 

sida i förhandlingarna med den 

dåvarande irländska regeringen.  

Parlamentet anser också att ECB:s roll 

bör studeras när det gäller att indirekt 

hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina 

mål och det vidare stödet till unionens 

finansiella arkitektur under de finansiella 

programmens löptid. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 19 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet anser att det i 

början av krisen var svårt att förutse vissa 

våldsamma obalanser med förödande 

effekter i vissa medlemsstater. Parlamentet 

betonar svårigheten att förutse vidden och 

karaktären på 2007–2008 års globala 

finansiella kris som saknade motstycke. 

19. Europaparlamentet anser att det i 

början av krisen var svårt att förutse vissa 

våldsamma obalanser med förödande 

effekter i vissa medlemsstater. Parlamentet 

anser vidare att en viktig orsak till krisen 

var eurons ofullständiga karaktär som 

valuta vid lanseringen, eftersom den 

saknade till och med de mest 

grundläggande stödstrukturerna för en 

valuta. Parlamentet betonar svårigheten att 

förutse vidden och karaktären på 2007–

2008 års globala finansiella kris som 

saknade motstycke. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 20 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet delar 

revisionsrättens åsikt att den 

uppmärksamhet som fästes vid de rättsliga 

övervakningsramarna före krisen inte var 

tillräcklig för att identifiera risken i de 

underliggande statsfinansiella ställningarna 

i en tid med allvarlig ekonomisk kris. 

20. Europaparlamentet delar 

revisionsrättens åsikt att den 

uppmärksamhet som fästes vid de rättsliga 

övervakningsramarna före krisen inte var 

tillräcklig för att identifiera risken i de 

underliggande statsfinansiella ställningarna 

i en tid med allvarlig ekonomisk kris och 

att ECB som ett resultat av denna brist på 

kontroll och övervakning måste ta på sig 

ansvaret för sin roll i krisens uppkomst. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 21 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet välkomnar 

lagstiftarnas godkännande av sex- och 

tvåpacken, som infördes till följd av 

finanskrisen och som åtgärdade de 

övervakningsbrister som uppdagades 

genom krisen. Parlamentet anser dock att 

reformeringen av unionens ramar för 

ekonomisk styrning under de senaste åren 

inte har lett till att krisen avklingat och 

uppmanar kommissionen att fortsätta att 

analysera styrkorna och svagheterna i de 

nya ramarna jämfört med andra liknande 

ekonomier (dvs. USA, Japan och andra 

OECD-länder) och att vid behov föreslå 

nya reformer. 

21. Europaparlamentet noterar 

lagstiftarnas godkännande av sex- och 

tvåpacken, som infördes till följd av 

finanskrisen och som delvis åtgärdade de 

övervakningsbrister som uppdagades 

genom krisen. Parlamentet anser dock att 

reformeringen av unionens ramar för 

ekonomisk styrning under de senaste åren 

inte har lett till att krisen avklingat och 

uppmanar kommissionen att fortsätta att 

analysera styrkorna och svagheterna i de 

nya ramarna jämfört med andra liknande 

ekonomier (dvs. USA, Japan och andra 

OECD-länder) och att vid behov föreslå 

nya reformer. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 22 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att följa revisionsrättens 

rekommendationer för att ytterligare 

förbättra kvaliteten på sina 

makroekonomiska och finanspolitiska 

prognoser. 

22. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att följa revisionsrättens 

rekommendationer för att ytterligare 

förbättra kvaliteten på sina 

makroekonomiska och finanspolitiska 

prognoser, som i oacceptabel utsträckning 

har varit konsekvent felaktiga. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 23 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet noterar 

revisionsrättens slutsats att kommissionen 

trots svåra tidsbegränsningar och 

begränsade erfarenheter faktiskt lyckats 

med att sköta sina nya uppgifter att förvalta 

de finansiella stödprogrammen. 

Parlamentet framhäver revisionsrättens 

slutsats att detta var en riktig prestation 

med tanke på omständigheterna. 

23. Europaparlamentet noterar 

revisionsrättens slutsats att kommissionen 

trots svåra tidsbegränsningar och 

begränsade erfarenheter faktiskt lyckats 

med att sköta sina nya uppgifter att förvalta 

de finansiella stödprogrammen men 

noterar också att a) hade de rätta 

stödstrukturerna varit på plats för en ny 

valuta redan från början hade krisen, om 

den alls hade inträffat, inte blivit så 

allvarlig, och b) noterar också att med 

ordentlig framsyn och planering skulle 

alla sådana problem ha förutsetts och 

planerats för. Parlamentet godtar dock 

revisionsrättens slutsats att med tanke på 

de omständigheter som rådde var detta en 

riktig prestation. 

Or. en 



 

AM\1124061SV.docx  PE603.721v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

24.4.2017 A8-0160/18 

Ändringsförslag  18 

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 24 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet välkomnar 

beslutet att tillåta att ansvaret för 

förvaltningen av det finansiella stödet vilar 

på kommissionen i stället för på andra 

finansiella samarbetspartner, vilket 

möjliggör ett skräddarsytt bistånd som 

beaktar medlemsstaternas särdrag och 

egenansvar. 

24. Europaparlamentet välkomnar 

beslutet att tillåta att ansvaret för 

förvaltningen av de finansiella lånen vilar 

på kommissionen i stället för på andra 

finansiella samarbetspartner, vilket 

möjliggör skräddarsydda lån som beaktar 

medlemsstaternas särdrag och egenansvar. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 27 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen under programmens tidiga 

faser agerade under stark tidspress och 

politisk press och stod inför osäkra risker 

som äventyrade stabiliteten i hela det 

finansiella systemet med oförutsägbara 

konsekvenser för ekonomin. 

27. Europaparlamentet betonar att 

kommissionen under programmens tidiga 

faser agerade under stark tidspress och 

politisk press och stod inför osäkra risker 

som äventyrade stabiliteten i hela det 

finansiella systemet med oförutsägbara 

konsekvenser för ekonomin. Parlamentet 

understryker också att de drabbade 

medlemsstaterna samtidigt stod under 

stark tidspress och politisk press. 

Parlamentet påpekar att som ett resultat 

av all press fattades beslut som nu i 

efterhand och i mer lugn och ro kan och 

bör ses över, beslut såsom den bankskuld i 

form av skuldebrev (till ett belopp av 

31 miljarder EUR) som Irland tog på sig 

2010 för att rädda två icke-systemviktiga 

insolventa banker och därmed förhindra 

bankkollapser i hela unionen som en 

dominoeffekt, vid en tidpunkt då ingen av 

de nödvändiga valutastödstrukturerna 

(såsom den gemensamma 

resolutionsmekanismen eller ESM) hade 

inrättats. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 28 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet anser att 

kommissionen, även om man saknade 

tidigare erfarenhet av finansiellt stöd, lärde 

sig under arbetets gång och lyckades med 

att relativt snabbt införa dessa program på 

ett korrekt sätt och att man förbättrade 

förvaltningen för senare program. 

28. Europaparlamentet anser att 

kommissionen, även om man saknade 

tidigare erfarenhet av finansiellt stöd, lärde 

sig under arbetets gång och lyckades med 

att relativt snabbt införa dessa program på 

ett korrekt sätt och att man förbättrade 

förvaltningen för senare program, även om 

den verkliga kostnaden av denna 

oerfarenhet bars av – och fortfarande 

bärs av – de drabbade medlemsstaterna. 

Or. en 

 


