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14.2.2017 A8-0039/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums 

2016/2306(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a pauž dziļu nožēlu par to, ka iekšējai 

devalvācijai un stingras ekonomiskās 

politikas pasākumiem, kas perifērijas 

valstīm uzspiesti ar vienotās valūtas 

ierobežojumiem, ilgu laiku ir bijusi 

depresīva un destabilizējoša ietekme uz 

visas eurozonas ekonomiku kopumā, kā 

rezultātā ir sabrucis iekšzemes 

pieprasījums, neizturami liels ir kļuvis 

bezdarba līmenis un strauji ir augusi 

sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums 

2016/2306(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.b norāda — tā kā vienotā valūta neļauj 

normāli koriģēt konkurētspēju starp 

dalībvalstīm, izmantojot brīvi mainīga 

valūtas maiņas kursa svārstības, un 

vienotās valūtas dēļ attiecīgajām valstīm 

nav pieejami galvenie ekonomikas 

politikas instrumenti asimetrisku 

satricinājumu pārvarēšanai, vienotā 

valūta ir bremzējusi ekonomikas 

atlabšanu un padziļinājusi 

makroekonomikas nelīdzsvarotību un 

strukturālās atšķirības starp centra un 

perifērijas valstīm;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums 

2016/2306(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.c uzsver, ka euro valūtai ir asimetriska 

ietekme uz dažādām ekonomikas 

sistēmām — vājākas ekonomikas valstīm 

nākas segt nesamērīgi lielas korekciju 

izmaksas, lai saglabātu savu vietu valūtas 

savienībā, turpretim valstis ar spēcīgāku 

ekonomiku turpina paplašināt savu 

eksportu un uzkrāt kaitējošu ārējo 

pārpalikumu, un tas tikai apliecina 

priekšrocības, ko sniedz ļoti zemu noteikta 

faktiskā valūtas maiņas kursa vērtība; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums 

2016/2306(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  38.a pauž nožēlu, jo pastāvīgi ir vērojams 

ļoti liels tekošā konta pārpalikums, kurš 

nelabvēlīgi ietekmē eurozonas darbību un 

neļauj panākt līdzsvaru starp valstīm, taču 

Komisija ne reizi nav izmantojusi 

instrumentus, kas tai ir pieejami saskaņā 

ar makroekonomikas nelīdzsvarotības 

novēršanas procedūru (MNNP) — nedz 

arī Stabilitātes un izaugsmes pakta 

korektīvo daļu vai atbilstošas sankcijas —

, lai nepieļautu, ka šāda nelīdzsvarotība 

palielinās, un lai šādu nelīdzsvarotību 

novērstu; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums 

2016/2306(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

51.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  51.a īpašu uzmanību vērš uz to, ka vēl 

ilgākas politiskās un ekonomiskās krīzes 

rezultātā eurozona varētu haotiski un 

nekontrolēti sabrukt; tāpēc uzsver, ka ir 

vēlams apsvērt alternatīvu plānu, ar ko 

tiesiskā ceļā un kontrolēti izbeigt 

monetārās savienības pastāvēšanu; 

uzsver, ka vienlaikus ir arī steidzami 

jānodrošina demokrātiska atkāpšanās 

procedūra, ko varētu izmantot ikviena ES 

dalībvalsts, kura vēlas izstāties no valūtas 

savienības; 

Or. en 

 

 


