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BG Единство в многообразието BG 

14.2.2017 A8-0039/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0039/2017 

Гунар Хьокмарк 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2017 г. 

2016/2306(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. изразява силно съжаление, че 

вътрешната девалвация и мерките за 

финансови ограничения, наложени на 

периферните държави при 

ограниченията на единната валута, 

са оказали дългосрочно потискащо и 

дестабилизиращо въздействие върху 

икономиката на еврозоната като 

цяло, което предизвиква срив на 

вътрешното търсене, нетърпимо 

покачване на равнищата на 

безработица и бурно развитие на 

социалните и икономическите 

неравенства; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

14.2.2017 A8-0039/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0039/2017 

Гунар Хьокмарк 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2017 г. 

2016/2306(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3б. изтъква, че единната валута, 

предотвратявайки нормалните 

корекции, свързани с 

конкурентоспособността между 

страните чрез свободни колебания на 

обменните курсове, и лишавайки ги 

от основни инструменти на 

икономическата политика за 

справяне с икономически сътресения,  

възпрепятства икономическото 

възстановяване и задълбочава 

макроикономическите дисбаланси и 

структурните различия между 

централните и периферните 

държави;  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

14.2.2017 A8-0039/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0039/2017 

Гунар Хьокмарк 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2017 г. 

2016/2306(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3в. подчертава, че валутата евро има 

асиметрично въздействие върху 

различните икономики, като по-

слабите икономики трябва да поемат 

непропорционално високи разходи за 

приспособяване, за да могат да 

останат в паричния съюз, докато по-

силните икономики продължават да 

увеличават износа си и да натрупват 

вредоносни външни излишъци 

вследствие на конкурентното 

предимство на силно подценен реален 

обменен курс; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0039/2017 

Гунар Хьокмарк 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2017 г. 

2016/2306(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38a. изразява съжаление по повод на 

факта, че въпреки изключително 

големите и трайни излишъци по 

текущата сметка, които се 

отразяват неблагоприятно на 

функционирането на еврозоната и 

предотвратяват възстановяването 

на равновесието между страните, 

Комисията никога не е приложила 

съществуващите инструменти, 

налични по линия на процедурата при 

макроикономически дисбаланси 

(ПМД), включително корективните 

мерки и подходящи санкции, за да 

предотврати нарастването на тези 

дисбаланси и да ги коригира; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0039/2017 

Гунар Хьокмарк 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2017 г. 

2016/2306(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  51a. подчертава риска 

продължаването на политическата и 

икономическата криза да доведе до 

хаотично и неконтролирано 

разпадане на еврозоната; 

следователно подчертава 

целесъобразността на обмислянето 

на алтернативен план за плавно и 

контролирано разпадане на паричния 

съюз;   подчертава спешната 

необходимост междувременно да се 

предвиди и демократична процедура 

за оттегляне на всяка една държава 

членка, която желае да излезе от 

паричния съюз; 

Or. en 

 

 


