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14.2.2017 A8-0039/1 

Amendamentul  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2017 

2016/2306(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. regretă profund faptul că deprecierea 

internă și măsurile de austeritate impuse 

țărilor de la periferie în temeiul 

constrângerilor aferente monedei unice 

au avut un efect de depreciere și de 

destabilizare pe termen lung asupra 

întregii economii a zonei euro, provocând 

prăbușirea cererii interne, o creștere 

intolerabilă a ratelor șomajului și explozia 

inechităților sociale și economice; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2017 

2016/2306(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3b. subliniază că moneda unică, 

împiedicând ajustările normale ale 

competitivității dintre țări prin fluctuația 

liberă a ratelor de schimb și privându-le 

de principalele instrumente ale politicii 

economice pentru a amortiza șocurile 

economice, a împiedicat redresarea 

economică și a accentuat dezechilibrele 

macroeconomice și diferențele structurale 

dintre țările din centru și cele de la 

periferie;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2017 

2016/2306(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3c. subliniază că moneda euro are un 

impact asimetric asupra diferitelor 

economii, deoarece economiile mai slabe 

sunt nevoite să suporte costuri de ajustare 

disproporționat de ridicate pentru a putea 

rămâne în zona euro, în timp ce 

economiile mai puternice își extind în 

continuare exporturile și acumulează 

excedente externe dăunătoare, acest lucru 

reflectând avantajul competitiv al unei 

rate de schimb reale puternic subevaluate; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2017 

2016/2306(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38a. deplânge faptul că, în pofida unor 

excedente de cont curent substanțiale și 

persistente, care afectează negativ 

funcționarea zonei euro și împiedică 

reechilibrarea între țări, Comisia nu a 

făcut niciodată uz de instrumentele 

disponibile în cadrul procedurii privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM), 

inclusiv componenta corectivă și 

sancțiunile adecvate, pentru a preveni 

dezvoltarea acestor dezechilibre și pentru 

a le corecta; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2017 

2016/2306(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  51a. atrage atenția asupra riscului ca 

prelungirea crizei politice și economice să 

ducă la dezintegrarea haotică și 

necontrolată a zonei euro; subliniază, 

prin urmare, că este oportun să se ia în 

considerare un plan alternativ pentru o 

disoluție ordonată și controlată a uniunii 

monetare; subliniază că este imperativ 

necesar să se prevadă, între timp, o 

procedură de retragere democratică 

pentru orice stat membru care dorește să 

părăsească uniunea monetară; 

Or. en 

 

 


