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14.2.2017 A8-0039/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 

2016/2306(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. betreurt ten diepste dat interne 

devaluatie en bezuinigingsmaatregelen 

die de landen in de periferie onder de 

dwang van de gemeenschappelijke 

munteenheid zijn opgedrongen, voor 

lange tijd een deprimerend en 

destabiliserend effect hebben gehad op de 

economie in de gehele eurozone, en tot 

instorting van de binnenlandse vraag, 

onaanvaardbare stijging van de 

werkloosheidscijfers, en explosieve 

toename van sociale en economische 

ongelijkheid hebben geleid; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 

2016/2306(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 ter. H bis. wijst erop dat de 

eenheidsmunt verhindert dat landen hun 

onderlinge concurrentieverhoudingen 

aanpassen door de wisselkoersen vrijelijk 

te laten variëren, en hun aldus een 

essentieel economisch beleidsinstrument 

ontneemt om economische schokken te 

kunnen opvangen, waardoor economisch 

herstel wordt bemoeilijkt en de macro-

economische onevenwichtigheid en 

structurele divergentie tussen de landen in 

het centrum en in de periferie nog worden 

verergerd;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 

2016/2306(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 quater. onderstreept dat de euro als 

eenheidsmunt een asymmetrisch effect 

heeft op de verschillende economieën, in 

die zin dat de zwakkere economieën 

disproportioneel veel hogere 

aanpassingskosten moeten opbrengen om 

in de muntunie te kunnen blijven, terwijl 

de sterkere economieën hun export blijven 

uitbreiden en schadelijke externe 

overschotten accumuleren, wat feitelijk 

neerkomt op het concurrentievoordeel van 

een sterk ondergewaardeerde reële 

wisselkoers; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 

2016/2306(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. betreurt dat de Commissie, 

ondanks de zeer grote en hardnekkige 

handelsoverschotten die de werking van 

de eurozone ongunstig beïnvloeden en 

herstel van evenwicht tussen de landen 

beletten, nooit gebruik heeft gemaakt van 

de bestaande instrumenten uit hoofde van 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden (MIP), waaronder 

het correctieonderdeel met bijbehorende 

sancties, om de toename van die 

ongelijkheden tegen te gaan en te 

corrigeren; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 

2016/2306(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  51 bis. wijst op het risico dat verlenging 

van de politieke en economische crisis 

kan leiden tot een chaotische en 

ongecontroleerde desintegratie van de 

eurozone; acht het daarom raadzaam 

naar een alternatief plan te zoeken voor 

een ordelijke en beheerste ontbinding van 

de monetaire unie; onderstreept de 

dringende noodzaak om intussen ook te 

voorzien in een democratische procedure 

voor eventuele lidstaten die uit de 

monetaire unie willen stappen; 

Or. en 

 

 


