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14.2.2017 A8-0039/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 

2016/2306(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. pitää erittäin valitettavana, että 

yhtenäisvaluutan edellyttämien 

rajoitusten mukaisilla reuna-alueen 

maiden sisäiseen devalvaatioon 

tähtäävillä toimilla ja säästötoimilla on 

ollut pitkäkestoinen koko euroalueen 

taloutta heikentävä ja epävakauttava 

vaikutus, josta on seurannut sisäisen 

kysynnän romahtaminen, työttömyyden 

nousu kestämättömälle tasolle sekä 

sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon 

räjähdysmäinen lisääntyminen; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 

2016/2306(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. toteaa, että yhtenäisvaluutta estää 

normaalit kilpailukyvyn muutokset eri 

maiden välillä valuuttojen vapaan 

kellumisen kautta ja jättää ne vaille 

talouspolitiikan keskeisiä välineitä, joilla 

voidaan korjata talouden häiriöitä, ja että 

se on siten jarruttanut talouden elpymistä 

ja pahentanut makrotalouden 

epätasapainoa ja rakenteellisia eroja 

Keski-Euroopan ja reuna-alueiden 

maiden välillä; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 

2016/2306(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 c. korostaa, että eurolla on valuuttana 

epäsymmetrinen vaikutus eri 

kansantalouksiin, kun heikommat 

taloudet kärsivät suhteettoman suurista 

mukautumiskustannuksista, jotka niiden 

on kannettava voidakseen pysyä 

rahaliitossa, kun taas vahvemmat taloudet 

laajentavat vientiään ja kerryttävät 

haitallisia vaihtotaseen ylijäämiä, mikä on 

osoitus selvästi aliarvostettuun reaaliseen 

valuuttakurssiin perustuvasta 

kilpailuedusta; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 

2016/2306(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 a. pitää valitettavana, että huolimatta 

huomattavista ja sitkeistä vaihtotaseen 

ylijäämistä, jotka vaikuttavat kielteisesti 

euroalueen toimintaan ja estävät maiden 

välisen tasapainon palauttamisen, 

komissio ei ole kertaakaan soveltanut sen 

käytettävissä olevia makrotalouden 

epätasapainoa koskevaan menettelyyn 

kuuluvia välineitä, kuten korjaavaa osiota 

ja asianmukaisia seuraamuksia, 

ehkäistäkseen kyseisten 

epätasapainotilanteiden pahenemisen ja 

puuttuakseen niihin; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 

2016/2306(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

51 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  51 a. korostaa vaaraa, että poliittisen ja 

taloudellisen kriisin pitkittyminen voi 

johtaa euroalueen kaoottiseen ja 

hallitsemattomaan hajoamiseen; korostaa 

siksi, että on suositeltavaa tarkastella 

vaihtoehtoista suunnitelmaa rahaliiton 

purkamiseksi hallitusti ja ohjatusti; 

painottaa, että sillä välin on kiireesti 

laadittava demokraattinen eromenettely 

mille tahansa jäsenvaltiolle, joka haluaa 

jättää rahaliiton; 

Or. en 

 

 


