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Forslag til beslutning B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

for Økonomi- og Valutaudvalget 

Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union 

Forslag til beslutning 

Punkt A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at de fem formænds 

rapport om fuldførelse af Europas 

Økonomiske og Monetære Union 

indeholder forslag til fuldførelse af 

Europas Økonomiske og Monetære Union; 

A. der henviser til, at de fem formænds 

rapport om fuldførelse af Europas 

Økonomiske og Monetære Union 

indeholder forslag til fuldførelse af 

Europas Økonomiske og Monetære Union, 

men ikke udnyttede lejligheden til at 

undersøge alle alternative muligheder, 

herunder for at drøfte en ordentlig 

opløsning af euroområdet eller 

indførelsen af ensidige 

udtrædelsesmekanismer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt D a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. der henviser til, at der nu er gået 

tilstrækkelig lang tid til, at der kan tillades 

en vurdering af europrojektets politiske og 

økonomiske sammenbrud; der henviser 

til, at den fælles valuta har haft en 

tendens til at forværre forskelle og 

ubalancer mellem underskuds- og 

overskudslande, hvilket afspejler, at det 

strukturelt set er umuligt for den fælles 

valuta at sikre reel konvergens og 

samhørighed i et valutaområde, der er 

meget langt fra at være optimalt;  

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

for Økonomi- og Valutaudvalget 

Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. noterer sig Kommissionens forslag om 

at styrke ØMU’en og samtidig anerkende, 

at der er taget visse skridt i den rigtige 

retning, men bemærker, at yderligere 

bestræbelser vil være nødvendige for at 

imødekomme de aktuelle mangler i den 

institutionelle ramme i euroområdet; 

1. beklager dybt Kommissionens forslag 

om at styrke ØMU'en og betragter disse 

som skridt i den forkerte retning; 

understreger, at den fælles valuta har en 

ødelæggende og asymmetrisk indvirkning 

på de mere svage økonomier i 

euroområdet, som er nødt til at afholde 

uforholdsmæssigt store økonomiske og 

sociale tilpasningsomkostninger gennem 

intern devaluering og besparelser; er 

forbavset over, at det endnu ikke er blevet 

overvejet, om der er behov for at indføre 

demokratiske mekanismer, der gør det 

muligt for et land at trække sig ud af 

eurosamarbejdet på en frivillig og ensidig 

måde; bemærker, at det kræver en radikal 

nytænkning af EU's økonomiske 

styringsstruktur at gøre noget ved de 

nuværende mangler og selvmodsigelser i 

euroområdets institutionelle rammer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. insisterer, som anført i sin 

initiativbetænkning om "gennemgangen 

af rammerne for økonomisk styring: 

status og udfordringer", på 

gennemførelsen af bestemmelserne i den 

såkaldte six-pack og two-pack, samtidig 

med at det understreges, at de eksisterende 

traktater og instrumenter vil muliggøre 

nogle af de nødvendige yderligere skridt, 

der skal tages i retning af fuldførelse af 

ØMU’en; 

2. insisterer på nødvendigheden af at 

håndhæve korrigerende foranstaltninger 

mod de skadelige og vedvarende 

makroøkonomiske ubalancer, der opstår 

som følge af ophobningen af de 

nuværende uforholdsmæssigt store 

overskud i hjertet af euroområdet, 

samtidig med at det understreges, at de 

eksisterende traktater og instrumenter 

forhindrer lande med underskud i at 

træffe de nødvendige foranstaltninger til 

at stimulere opsvinget ved hjælp af 

politikker, der er tilpasset deres nationale 

økonomier, og dermed forlænger den 

endeløse økonomiske og sociale krise og 

fremskynder EU's opløsning; 

Or. en 
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Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. beklager, at Kommissionen i sit 

forslag ikke tog hensyn til det presserende 

behov for at sætte en stopper for 

stramningerne og indføre mekanismer, 

der giver medlemsstaterne mulighed for at 

føre den økonomiske politik, som de 

finder nødvendig for at bekæmpe den 

rekordhøje arbejdsløshed, fattigdom og de 

sociale og økonomiske uligheder, 

herunder ved at tillade, at offentlige 

udgifter, der relaterer til produktive 

investeringer, umiddelbart fritages fra 

budgetreglerne; 

Or. en 

 

 


