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14.2.2017 A8-0039/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. velice lituje toho, že vnitřní devalvace 

a úsporná opatření vnucené zemím na 

periferii, jejichž možnosti jsou omezeny 

jednotnou měnou, měly dlouhodobý 

utlumující a destabilizující účinek na 

celou ekonomiku eurozóny a vyvolaly 

kolaps domácí poptávky, neúnosné 

zvýšení míry nezaměstnanosti a prudký 

nárůst sociálních a ekonomických 

nerovností; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3b. poukazuje na to, že jednotná měna 

tím, že brání obvyklým korekcím 

konkurenceschopnosti zemí pomocí 

volných výkyvů směnného kurzu a 

zbavuje je hlavních ekonomických 

nástrojů, které by jim umožnily vstřebat 

ekonomické šoky, znemožnila 

hospodářské oživení a zostřila 

makroekonomickou nerovnováhu mezi 

centrálními a periferními zeměmi;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3c. zdůrazňuje, že euro jako měna má na 

různé ekonomiky asymetrický dopad, 

slabší ekonomiky musí nést neúměrně 

vysoké náklady na přizpůsobení se, aby 

byly schopny setrvat v měnové unii, 

zatímco silnější ekonomiky neustále 

zvyšují své vývozy a hromadí škodlivé 

vnější přebytky, které odrážejí 

konkurenční výhodu danou silně 

podhodnoceným reálným směnným 

kurzem; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 

velmi značné a přetrvávající přebytky na 

běžném účtu, které nepříznivě ovlivňují 

fungování eurozóny a brání obnovování 

rovnováhy mezi zeměmi, Komise nikdy 

neuplatnila existující nástroje, které má k 

dispozici v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze, 

například jeho nápravnou složku a 

příslušné sankce, aby předešla růstu této 

nerovnováhy a korigovala ji; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 51 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  51a. poukazuje na nebezpečí toho, že 

prodlužování politické a hospodářské 

krize může vést k chaotickému 

a nekontrolovanému rozpadu eurozóny; 

zdůrazňuje proto, že je radno hledat 

alternativní plán řádně organizovaného a 

řízeného rozpuštění měnové unie; 

zdůrazňuje, že je naléhavě nutné také 

mezitím vypracovat demokratický postup 

vystoupení pro kterýkoli členský stát, který 

bude chtít měnovou unii opustit; 

Or. en 

 

 


