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14.12.2015 B8-1347/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. De fem ordförandenas rapport om 

färdigställandet av Europas ekonomiska 

och monetära union omfattade förslag till 

färdigställandet av Europas ekonomiska 

och monetära union. 

A. De fem ordförandenas rapport om 

färdigställandet av Europas ekonomiska 

och monetära union omfattade förslag till 

färdigställandet av Europas ekonomiska 

och monetära union, men förbisåg 

möjligheten att undersöka samtliga 

alternativ, däribland en diskussion om en 

ordnad upplösning av euroområdet eller 

ensidiga utträdesmekanismer. 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Tillräckligt med tid har gått för att en 

utvärdering av europrojektets politiska 

och ekonomiska misslyckande ska kunna 

göras. Den gemensamma valutan har lett 

till större skillnader och obalanser mellan 

underskottsländerna och 

överskottsländerna, vilket visar att det är 

strukturellt omöjligt för den gemensamma 

valutan att säkerställa verklig konvergens 

och sammanhållning inom ett 

valutaområde som är mycket långt ifrån 

optimalt. 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet tar del av 

kommissionens förslag att stärka EMU och 

medger att vissa steg har gjorts i rätt 

riktning, men påpekar att det kommer att 

krävas ytterligare ansträngningar för att 

åtgärda de nuvarande bristerna i 

euroområdets institutionella ram. 

1. Europaparlamentet beklagar djupt 

kommissionens förslag att stärka EMU och 

anser att de går i fel riktning. Parlamentet 

betonar att den gemensamma valutan får 

destruktiva och asymmetriska 

konsekvenser för de svagare ekonomierna 

i euroområdet, vilka tvingas bära 

oproportionerligt höga ekonomiska och 

sociala anpassningskostnader till följd av 

intern devalvering och 

åtstramningsåtgärder. Parlamentet är 

förvånat över att man ännu inte har 

diskuterat behovet av demokratiska 

mekanismer som möjliggör ett frivilligt 

och ensidigt utträde ur euroområdet för 

ett land. Parlamentet påpekar att det 

kommer att krävas en radikal omprövning 

av EU:s ekonomiska styrningsstruktur för 

att åtgärda de nuvarande bristerna och 

motsägelserna i euroområdets 

institutionella ram. 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar, precis som 

i sitt initiativbetänkande om översynen av 

ramen för ekonomisk styrning: 

lägesbeskrivning och utmaningar, att 

bestämmelserna i sexpacket och tvåpacket 

måste genomföras, och understryker 

samtidigt att befintliga fördrag och 

instrument möjliggör vissa av de 

nödvändiga stegen mot färdigställandet av 

EMU. 

2. Europaparlamentet insisterar på behovet 

av att vidta korrigerande åtgärder mot de 

skadliga och bestående makroekonomiska 

obalanserna till följd av uppkomsten av 

alltför stora överskott i bytesbalansen i 

euroområdets kärna, och understryker 

samtidigt att befintliga fördrag och 

instrument hindrar underskottsländerna 

från att vidta nödvändiga åtgärder för att 

stimulera återhämtning genom insatser 

som är anpassade till deras interna 

ekonomier och därmed förlänger den 

ändlösa ekonomiska och sociala krisen 

och påskyndar upplösningen av EU. 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen i sitt förslag inte beaktade 

det akuta behovet av att stoppa 

åtstramningspolitiken och införa en 

mekanism som gör det möjligt för 

medlemsstaterna att föra den ekonomiska 

politik de anser nödvändig för att 

bekämpa rekordhög arbetslöshet, 

fattigdom och socioekonomiska 

ojämlikheter, inbegripet genom att 

omedelbart undanta offentliga utgifter för 

produktiva investeringar från 

budgetreglerna. 

Or. en 

 

 


