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14.2.2017 A8-0039/1 

Pakeitimas 1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga 

2016/2306(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. labai apgailestauja dėl to, kad vidaus 

devalvacijos ir griežto taupymo 

priemonės, kurias buvo priverstos taikyti 

periferinės valstybės pagal bendros 

valiutos apribojimus, turėjo ilgalaikį 

slegiantį ir destabilizuojantį poveikį visai 

euro zonos ekonomikai ir lėmė vidaus 

paklausos smukimą, netoleruotinai 

išaugusį nedarbo lygį ir nepaprastai 

padidėjusią socialinę ir ekonominę 

nelygybę; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga 

2016/2306 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3b. atkreipia dėmesį į tai, kad bendra 

valiuta, kuria užkertamas kelias įprastam 

konkurencingumo tarp valstybių 

koregavimui naudojantis laisvais valiutų 

kurso svyravimais ir dėl kurios valstybės 

negali naudotis pagrindinėmis 

ekonomikos politikos priemonėmis 

siekiant sušvelninti ekonominius 

sukrėtimus, kliudė ekonomikai atsigauti ir 

padidino makroekonominį disbalansą bei 

struktūrinius skirtumus tarp centrinių ir 

periferinių valstybių;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga 

2016/2306 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3c. pabrėžia, kad euro valiuta skirtingos 

ekonomikos šalims daro asimetrinį 

poveikį, kai silpnesnės ekonomikos šalys 

turi pakelti neproporcingai dideles 

prisitaikymo išlaidas tam, kad galėtų likti 

pinigų sąjungoje, o stipresnės ekonomikos 

šalys toliau plečia savo eksportą ir kaupia 

žalingą išorės perteklių, parodydamos 

konkurencinį gerokai nuvertinto realaus 

valiutų kurso pranašumą; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga 

2016/2306 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38a. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant 

labai didelio ir nuolatinio einamosios 

sąskaitos pertekliaus, kuris daro neigiamą 

poveikį euro zonos veikimui ir neleidžia 

vėl pasiekti pusiausvyros tarp šalių, 

Komisija niekada netaikė turimų 

priemonių pagal makroekonominio 

disbalanso procedūrą (MDP), įskaitant 

korekcinę dalį ir atitinkamas sankcijas, 

kad būtų užkirstas kelias tokio disbalanso 

didėjimui ir jis būtų ištaisytas; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga 

2016/2306 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  51a. atkreipia dėmesį į riziką, kad 

politinės ir ekonominės krizės užsitęsimas 

gali nulemti chaotišką ir 

nekontroliuojamą euro zonos subyrėjimą; 

todėl pabrėžia, kad patartina išnagrinėti 

alternatyvų tvarkingo ir kontroliuojamo 

pinigų sąjungos išformavimo planą; 

pabrėžia, kad taip pat tuo pačiu metu 

nedelsiant reikia numatyti demokratinę 

išstojimo procedūrą kiekvienai valstybei 

narei, kuri nori išstoti iš pinigų sąjungos; 

Or. en 

 

 


