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14.2.2017 A8-0039/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2017 

2016/2306(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet beklagar djupt att 

interna devalveringar och 

åtstramningsåtgärder som påtvingats de 

perifera länderna på grund av den 

gemensamma valutans begränsningar har 

fått en långsiktigt hämmande och 

destabiliserande effekt på hela 

euroområdet, och gjort att den inhemska 

efterfrågan har kollapsat, arbetslösheten 

har ökat och de sociala och ekonomiska 

skillnaderna har exploderat. 

Or. en 
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14.2.2017 /2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2017 

2016/2306(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet påpekar att den 

gemensamma valutan förhindrar normala 

justeringar av konkurrenskraften mellan 

länderna genom fria 

valutakursfluktuationer och berövar 

länderna på de grundläggande verktygen i 

deras ekonomiska politik för att absorbera 

ekonomiska chocker, vilket därmed lägger 

hinder i vägen för ekonomisk 

återhämtning och förvärrar de 

makroekonomiska obalanserna och 

strukturskillnaderna mellan centrala och 

perifera länder.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

14.2.2017 A8-0039/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2017 

2016/2306(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3c. Europaparlamentet betonar att euron 

har fått asymmetriska effekter på olika 

ekonomier, där svagare ekonomier fått 

bära oproportionerligt höga 

anpassningskostnader för att kunna 

stanna i valutaunionen, samtidigt som 

starkare ekonomier fortsätter att öka sin 

export och ackumulera skadliga externa 

överskott, vilket återspeglar 

konkurrensfördelen av en starkt 

undervärderad real valutakurs. 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2017 

2016/2306(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen trots de mycket stora och 

ihållande bytesbalansöverskotten som 

negativt påverkar euroområdets 

funktionssätt och förhindrar ett 

återställande av balansen mellan 

länderna, aldrig har tillämpat de verktyg 

som finns tillgängliga enligt förfarandet 

vid makroekonomiska obalanser, 

inbegripet den korrigerande armen och 

lämpliga sanktioner, för att förhindra att 

sådana obalanser ökar och för att 

korrigera dem. 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2017 

2016/2306(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 51a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  51a. Europaparlamentet understryker 

risken för att förlängningen av den 

politiska och ekonomiska krisen kan leda 

till ett kaotiskt och okontrollerat 

sönderfall av euroområdet. Parlamentet 

betonar därför att det är tillrådligt att 

utforska en alternativ plan för en ordnad 

och kontrollerad upplösning av den 

monetära unionen. Parlamentet betonar 

det akuta behov av att fram tills dess 

skapa ett demokratiskt förfarande för alla 

medlemsstater som önskar lämna 

valutaunionen. 

Or. en 

 

 


