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14.2.2017 A8-0039/1 

Poprawka  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. głęboko ubolewa nad tym, że 

dewaluacja wewnętrzna i polityka 

oszczędnościowa, narzucona krajom 

peryferyjnym z tytułu ograniczeń wspólnej 

waluty, wywołały długoterminową zapaść i 

destabilizację całej gospodarki strefy euro, 

powodując załamanie się popytu 

krajowego, niedopuszczalny wzrost 

poziomów bezrobocia i gwałtowny wzrost 

nierówności społecznych i 

ekonomicznych; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Poprawka  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3b. zaznacza, że wspólna waluta – 

uniemożliwiając normalną regulację 

konkurencji między krajami za 

pośrednictwem swobodnych wahań 

kursów walut i pozbawiając je głównych 

instrumentów polityki gospodarczej 

pozwalających absorbować wstrząsy 

asymetryczne – utrudnia ożywienie 

gospodarcze oraz pogłębia zakłócenia 

równowagi makroekonomicznej i różnice 

strukturalne między środkowymi a 

peryferyjnymi państwami członkowskimi;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Poprawka  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3c. podkreśla, że waluta euro ma 

asymetryczny wpływ na poszczególne 

gospodarki, przy czym słabsze gospodarki 

muszą ponosić nieproporcjonalnie 

wysokie koszty dostosowawcze, aby móc 

pozostać w unii walutowej, natomiast 

silniejsze gospodarki nieprzerwanie 

zwiększają swój eksport i gromadzą 

szkodliwe nadwyżki zewnętrzne, co 

odzwierciedla przewagę konkurencyjną 

mocno niedoszacowanego realnego kursu 

walutowego; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

14.2.2017 A8-0039/4 

Poprawka  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. ubolewa nad faktem, że mimo bardzo 

dużych i trwałych nadwyżek na rachunku 

obrotów bieżących, które negatywnie 

wpływają na funkcjonowanie strefy euro i 

uniemożliwiają przywrócenie równowagi 

między krajami, Komisja nigdy nie 

stosowała istniejących narzędzi 

dostępnych w ramach procedury 

dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, włącznie z funkcją 

naprawczą paktu stabilności i stosownymi 

sankcjami, aby zapobiec pogłębianiu się 

tej nierównowagi i ją skorygować; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na rok 2017 

2016/2306(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  51a. podkreśla ryzyko chaotycznego i 

niekontrolowanego rozpadu strefy euro z 

powodu przedłużającego się kryzysu 

politycznego i gospodarczego; podkreśla w 

związku z tym celowość poszukiwania 

alternatywnego planu uporządkowanego i 

kontrolowanego rozwiązania unii 

walutowej; podkreśla również pilną 

potrzebę ustanowienia demokratycznej 

procedury wystąpienia każdego państwa 

członkowskiego, które chce wyjść z unii 

walutowej; 

Or. en 

 

 


