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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

14.2.2017 A8-0039/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs 

2016/2306(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 

riigisisene devalveerimine ja 

pealesunnitud kokkuhoiumeetmed, mida 

ühisraha piirangute raames surutakse 

peale äärepoolsetele riikidele, on 

avaldanud püsivat negatiivset ja 

destabiliseerivat mõju kogu euroala 

majandusele ning põhjustanud 

sisenõudluse kokkuvarisemise, 

tööpuuduse taseme vastuvõetamatu kasvu 

ning sotsiaalse ja majandusliku 

ebavõrdsuse plahvatusliku suurenemise; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

14.2.2017 A8-0039/2 

Muudatusettepanek  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs 

2016/2306(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 

ühisraha takistab vahetuskursside vaba 

kõikumise kaudu toimuvat 

konkurentsivõime tavapärast 

korrigeerimist riikide vahel ja jätab riigid 

ilma peamistest majanduspoliitilistest 

vahenditest, mis aitavad neil 

majandusšokkidega toime tulla, ning on 

seega takistanud majanduse taastumist ja 

süvendanud makromajanduslikku 

tasakaalustamatust ja struktuurseid 

erinevusi kesksete ja äärepoolsete riikide 

vahel;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

14.2.2017 A8-0039/3 

Muudatusettepanek  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs 

2016/2306(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 c. rõhutab, et euro kui vääring avaldab 

eri majandustele asümmeetrilist mõju, 

mille puhul nõrgemad majandused 

peavad rahaliidus jätkamiseks kandma 

ebaproportsionaalselt kõrgeid 

kohanemiskulusid, samal ajal kui 

tugevamad majandused jätkavad oma 

ekspordi laiendamist ja suurendavad 

kahjulikku väliskaubanduse ülejääki, mis 

peegeldab suuresti alahinnatud tegeliku 

vahetuskursi konkurentsieelist; 

Or. en 



 

AM\1117352ET.docx  PE598.499v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

14.2.2017 A8-0039/4 

Muudatusettepanek  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs 

2016/2306(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 a. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

kuigi väga suur ja püsiv jooksevkonto 

ülejääk kahjustab euroala toimimist ja ei 

lase tekkida riikidevahelist tasakaalu, ei 

ole komisjon kunagi kasutanud 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse raames saadavalolevaid 

vahendeid, sealhulgas selle paranduslikku 

osa ja asjakohaseid sanktsioone, et vältida 

sellise tasakaalustamatuse kasvu ja seda 

parandada; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

14.2.2017 A8-0039/5 

Muudatusettepanek  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs 

2016/2306(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  51 a. rõhutab ohtu, et poliitilise ja 

majanduskriisi pikenemine võib tuua 

kaasa euroala kaootilise ja kontrollimatu 

lagunemise; rõhutab seetõttu, et oleks 

soovitav uurida alternatiivseid lahendusi 

rahaliidu nõuetekohaseks ja kontrollitud 

likvideerimiseks; rõhutab tungivat 

vajadust vahepeal samuti pakkuda 

demokraatlikku väljaastumismenetlust 

igale liikmesriigile, kes soovib rahaliidust 

lahkuda; 

Or. en 

 

 


