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Forslag til beslutning
Betragtning K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at overskuddet på 
de løbende poster nåede sit højeste i 2017 
og vil falde noget og ende stabilt på 
omkring 3,6 % af BNP i euroområdet og 
2,3 % af BNP i EU i 2019 og 2020, hvilket 
gør det til et af de største i verden;

K. der henviser til, at overskuddet på 
de løbende poster nåede sit højeste i 2017 
og vil falde noget og ende stabilt på 
omkring 3,6 % af BNP i euroområdet og 
2,3 % af BNP i EU i 2019 og 2020, hvilket 
gør det til et af de største i verden; der 
henviser til, at nogle medlemsstater fortsat 
har store overskud på de løbende poster, 
som ligger et godt stykke over 
varslingstærskelværdien på 6 % af BNP; 
der henviser til, at denne 
makroøkonomiske ubalance påvirker 
stabiliteten og bæredygtigheden i hele EU, 
hvilket hæmmer genoprettelsen af 
balancen mellem euroområdets 
økonomier;
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Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. bemærker, at reglerne i stabilitets- 
og vækstpagten er blevet anvendt mere 
stringent i nogle medlemsstater end i 
andre, afhængigt af deres respektive 
regeringers politiske indflydelse, og 
dermed styrker opfattelsen af, at 
Kommissionen benytter 
"dobbeltstandarder" ved anvendelsen af 
budgetreglerne;
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Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. bemærker, at der stadig er en 
investeringskløft i euroområdet, på trods af 
de positive resultater af investeringsplanen 
for Europa; påpeger, at offentlige og 
private investeringer i forbindelse med den 
nuværende økonomiske afmatning og 
øgede eksterne risici og udfordringer 
spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
fremme vækst og konvergens på europæisk 
plan;

10. bemærker, at der stadig er en 
betydelig investeringskløft i euroområdet, 
på trods af resultaterne af 
investeringsplanen for Europa; påpeger, at 
offentlige og private investeringer i 
forbindelse med den nuværende 
økonomiske afmatning, en begyndende 
normalisering af pengepolitikken og 
øgede eksterne risici og udfordringer 
spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
fremme vækst og konvergens på europæisk 
plan; opfordrer i dette øjemed 
Kommissionen til hurtigst muligt at 
foretage en omfattende revision af de 
eksisterende regler i stabilitets- og 
vækstpagten med henblik på at undtage 
produktive offentlige investeringer og 
nationale bidrag til EU-midler fra 
beregningen af budgetunderskud;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger, at håndtering af 
potentielle fremtidige chok kræver 
fremskridt med hensyn til at uddybe 
ØMU'en; minder om, at uddybning af 
ØMU'en vil kræve en stærk politisk vilje, 
effektiv styring og demokratisk 
ansvarliggørelse; minder om betydningen 
af en modstandsdygtig banksektor, der 
reguleres effektivt og hensigtsmæssigt, for 
at sikre finansiel stabilitet; opfordrer til 
trinvis gennemførelse af bankunionen med 
en troværdig europæisk 
indskudsforsikringsordning og fortsatte 
bestræbelser på at nedbringe antallet af 
misligholdte lån; bemærker, at 
eurotopmødet gav Eurogruppen mandat til 
at arbejde på et budgetinstrument for 
konvergens og konkurrenceevne;

25. understreger, at håndtering af 
potentielle fremtidige chok kræver 
fremskridt med hensyn til at uddybe 
ØMU'en; minder om, at uddybning af 
ØMU'en vil kræve en stærk politisk vilje, 
effektiv styring og demokratisk 
ansvarliggørelse; minder om betydningen 
af en modstandsdygtig banksektor, der 
reguleres effektivt og hensigtsmæssigt, for 
at sikre finansiel stabilitet; opfordrer til 
trinvis gennemførelse af bankunionen med 
en troværdig europæisk 
indskudsforsikringsordning; bemærker, at 
der er gjort betydelige fremskridt med 
nedbringelsen af misligholdte lån, mens 
eksponeringen for illikvide værdipapirer 
på niveau 2 og 3 fortsat udgør en 
betydelig risiko for den finansielle 
stabilitet og derfor bør reduceres 
betydeligt; bemærker, at eurotopmødet gav 
Eurogruppen mandat til at arbejde på et 
budgetinstrument for konvergens og 
konkurrenceevne;
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Punkt 29 a (nyt)
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29a. minder om, at den korrigerende 
del af proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer hidtil aldrig 
er blevet anvendt, og at man stadig stort 
set ikke har adresseret overskud på de 
løbende poster; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at gøre en 
resolut og effektiv indsats for at sikre, at 
uforholdsmæssigt store overskud kan 
nedbringes til et bæredygtigt niveau;
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