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Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 

2017 

2016/2306(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. beklager dybt, at den interne 

devaluering og de 

stramningsforanstaltninger, der er blevet 

påtvunget landene i periferien som følge 

af den fælles valutas begrænsninger, har 

haft en langsigtet afdæmpende og 

destabiliserende indvirkning på 

euroområdets samlede økonomi, idet de 

har forårsaget sammenbrud i den 

indenlandske efterspørgsel, en 

uacceptabel stigning i arbejdsløsheden og 

en voldsom stigning i de socioøkonomiske 

uligheder; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 

2017 

2016/2306(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3b. påpeger, at den fælles valuta ved at 

forhindre normale justeringer i 

konkurrenceevnen mellem landene 

gennem frie valutakursudsving og fratage 

dem de væsentligste økonomiske politiske 

værktøjer til at absorbere økonomiske 

chok har hindret økonomisk genopretning 

og forværret de makroøkonomiske 

ubalancer og strukturelle forskelle 

mellem de centralt beliggende lande og 

landene i periferien;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 

2017 

2016/2306(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3c. understreger, at eurovalutaen har 

en asymmetrisk indvirkning på forskellige 

økonomier, hvor svagere økonomier er 

tvunget til at afholde uforholdsmæssigt 

store tilpasningsomkostninger for at 

kunne forblive i valutaunionen, mens 

stærkere økonomier fortsætter med at øge 

deres eksport og skabe skadelige eksterne 

overskud, der afspejler 

konkurrencefordelen ved en stærkt 

undervurderet valuta; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 

2017 

2016/2306(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. beklager, at Kommissionen til 

trods for meget store og vedvarende 

overskud på betalingsbalancens løbende 

poster, der har negativ indvirkning på 

euroområdets funktion og forhindrer 

genopretning af balancen mellem 

landene, aldrig har anvendt de 

eksisterende redskaber, der er til rådighed 

under proceduren i forbindelse med 

makroøkonomiske ubalancer (PMU), 

herunder den korrigerende del og 

passende sanktioner, for at forhindre, at 

sådanne ubalancer vokser, og for at 

korrigere dem; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 

2017 

2016/2306(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  51a. fremhæver risikoen for, at 

forlængelsen af den politiske og 

økonomiske krise kan føre til en kaotisk 

og ukontrolleret opløsning af 

euroområdet; understreger derfor det 

tilrådelige i at undersøge en alternativ 

plan for en reglementeret og kontrolleret 

opløsning af den monetære union; 

understreger det akutte behov for også i 

mellemtiden at sikre en demokratisk 

udtrædelsesprocedure for enhver 

medlemsstat, der ønsker at udtræde af 

valutaunionen; 

Or. en 

 

 


