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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

14.2.2017 A8-0039/1 

Τροπολογία  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης για το 2017 

2016/2306(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι η 

εσωτερική υποτίμηση και τα μέτρα 

λιτότητας που επιβάλλονται στις 

περιφερειακές χώρες υπό τους 

περιορισμούς του ενιαίου νομίσματος 

έχουν ασκήσει μακροπρόθεσμο υφεσιακό 

και αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην 

οικονομία ολόκληρης της ζώνης του 

ευρώ, προκαλώντας κατάρρευση στην 

εγχώρια ζήτηση, αφόρητη αύξηση της 

ανεργίας και έκρηξη των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.2.2017 A8-0039/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης για το 2017 

2016/2306(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο 

νόμισμα, εμποδίζοντας τις φυσιολογικές 

προσαρμογές της ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ των χωρών μέσω της ελεύθερης 

διακύμανσης των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και στερώντας τους από τα 

βασικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής 

για την απορρόφηση των οικονομικών 

κλυδωνισμών, έχει παρεμποδίσει την 

οικονομική ανάκαμψη και έχει 

επιδεινώσει τις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές 

αποκλίσεις μεταξύ των χωρών του 

κέντρου και της περιφέρειας·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.2.2017 A8-0039/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης για το 2017 

2016/2306(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3γ. τονίζει ότι το νόμισμα του ευρώ είχε 

ασύμμετρο αντίκτυπο σε διάφορες 

οικονομίες, όπου οι ασθενέστερες 

οικονομίες επωμίστηκαν δυσανάλογο 

υψηλό κόστος προσαρμογής για να 

μπορέσουν να παραμείνουν στη 

νομισματική ένωση, ενώ οι ισχυρότερες 

οικονομίες εξακολουθούν να επεκτείνουν 

τις εξαγωγές τους και να συσσωρεύουν 

επιζήμια εξωτερικά πλεονάσματα, 

αντανακλώντας το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μιας έντονα υποτιμημένης 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.2.2017 A8-0039/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης για το 2017 

2016/2306(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38α. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τα 

πολύ μεγάλα και επίμονα πλεονάσματα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που 

επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της 

ζώνης του ευρώ και εμποδίζουν την 

επανισορρόπηση μεταξύ των χωρών, η 

Επιτροπή ουδέποτε εφάρμοσε τα 

υφιστάμενα εργαλεία που είναι διαθέσιμα 

βάσει της διαδικασίας για τις 

μακροοικονομικές ανισορροπίες (ΔΜΑ), 

συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 

σκέλους και των κατάλληλων κυρώσεων, 

για να αποτρέψει τη διόγκωση των 

ανισορροπιών αυτών και να τις 

διορθώσει· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.2.2017 A8-0039/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης για το 2017 

2016/2306(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  51α. υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος η 

παράταση της πολιτικής και οικονομικής 

κρίσης να οδηγήσει σε χαοτική και 

ανεξέλεγκτη αποσύνθεση της ζώνης του 

ευρώ· υπογραμμίζει κατά συνέπεια ότι 

είναι σκόπιμο να διερευνηθεί ένα 

εναλλακτικό σχέδιο για μια εύτακτη και 

ελεγχόμενη διάλυση της νομισματικής 

ένωσης· υπογραμμίζει την επείγουσα 

ανάγκη να προβλεφθεί στο ενδιάμεσο 

διάστημα μια δημοκρατική διαδικασία 

αποχώρησης για οποιοδήποτε κράτος 

μέλος επιθυμεί να εξέλθει από τη 

νομισματική ένωση· 

Or. en 

 

 


