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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.2.2017 A8-0039/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

2016/2306(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. igen sajnálatosnak tartja, hogy az 

egységes valuta korlátai keretében a 

periféria országaira kényszerített belső 

leértékelés és a megszorító intézkedések 

hosszú távú válságot és destabilizációs 

hatást idéztek elő az euróövezet 

gazdaságának egészében, aminek 

következtében összeomlott a belső kereslet, 

elviselhetetlen mértékben nőtt a 

munkanélküliség és robbanásszerűen 

nőttek a szociális és gazdasági 

egyenlőtlenségek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.2.2017 A8-0039/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

2016/2306(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3b. rámutat arra, hogy mivel az egységes 

valuta akadályozza a versenyképesség 

normál kiigazítását az országok között, 

amelyet a szabad árfolyam-ingadozások 

tesznek lehetővé, és megfosztja őket a 

gazdasági sokkhatásokat csillapítani 

képes legalapvetőbb gazdaságpolitikai 

eszközöktől, ezáltal gátolta a gazdasági 

talpra állást és súlyosbította a 

makrogazdasági egyensúlyhiányt és a 

központi és a peremterületeken fekvő 

országok közötti strukturális 

különbségeket;  

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.2.2017 A8-0039/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

2016/2306(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3c. hangsúlyozza, hogy az euró 

aszimmetrikus hatással van a különböző 

gazdaságokra és a gyengébb 

gazdaságoknak aránytalanul nagyobb 

kiigazítási költségeket kell viselniük, hogy 

a valutaunióban maradhassanak, míg az 

erősebb gazdaságok tovább bővítik az 

exportjukat és káros külső többletet 

halmoznak fel, ami egy erőteljesen 

alulértékelt reálárfolyam versenyelőnyét 

tükrözi; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.2.2017 A8-0039/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

2016/2306(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38a. sajnálatosnak tartja, hogy a hatalmas 

és folyamatosan fennálló 

folyófizetésimérleg-többlet ellenére, amely 

kedvezőtlen hatással van az euróövezet 

működésére és megakadályozza az 

országok közötti egyensúly helyreállítását, 

a Bizottság soha sem alkalmazta a 

makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás keretében 

rendelkezésre álló eszközöket, beleértve a 

korrekciós ágat és a megfelelő 

szankciókat, hogy megelőzze az 

egyensúlyhiány ilyen mértékű növekedését 

és korrigálja azt; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.2.2017 A8-0039/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2017. évi éves növekedési jelentés 

2016/2306(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  51a. hangsúlyozza, hogy a politikai és 

gazdasági válság elhúzódása olyan 

kockázat, amely az euróövezet kaotikus, 

ellenőrizhetetlen széthullásához vezethet; 

ezért hangsúlyozza, hogy célszerű lenne 

alternatív tervet megvizsgálni a monetáris 

unió rendezett és ellenőrzött körülmények 

közötti feloszlatására; hangsúlyozza, hogy 

addig is sürgősen szükség van egy 

demokratikus kilépési eljárás 

kidolgozására azon tagállamok számára, 

amelyek el kívánják hagyni a valutauniót; 

Or. en 

 

 


