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14.2.2017 A7-0039/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A7-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 

2016/2306(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. močno obžaluje, da so varčevalni 

ukrepi in notranja devalvacija, ki so bili v 

okviru omejitev enotne valute vsiljeni 

obrobnim državam, dolgoročno negativno 

in destabilizirajoče vplivali na vse 

gospodarstvo euroobmočja, zaradi česar je 

upadlo domače povpraševanje in so se 

nevzdržno povečale stopnje brezposelnosti 

ter razbohotile socialne in gospodarske 

neenakosti; 

Or. en 
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14.2.2017 A7-0039/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A7-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 

2016/2306(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3b. poudarja, da skupna valuta 

onemogoča običajno prilagajanje 

konkurence med državami s prostim 

nihanjem menjalnih tečajev in jim tako 

krati temeljne instrumente gospodarske 

politike za blaženje asimetričnih 

pretresov, s čimer ovira gospodarsko 

okrevanje ter povečuje makroekonomska 

neravnotežja in strukturne razlike med 

osrednjimi in obrobnimi državami;  

Or. en 
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14.2.2017 A7-0039/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A7-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 

2016/2306(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3c. poudarja, da je euro valuta z 

asimetričnim učinkom na različna 

gospodarstva, in sicer šibkejša nosijo 

nesorazmerno visoke stroške prilagajanja, 

da lahko še naprej ostajajo v monetarni 

uniji, medtem ko močnejša gospodarstva 

še naprej širijo svoj izvoz in kopičijo 

škodljive zunanjetrgovinske presežke, kar 

kaže močno konkurenčno prednost močno 

podcenjenega realnega menjalnega 

tečaja; 

Or. en 
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14.2.2017 A7-0039/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A7-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 

2016/2306(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  38a. obžaluje, da Komisija kljub velikim 

in trajnim plačilnobilančnim presežkom, 

ki škodujejo delovanju euroobmočja in 

onemogočajo ponovno vzpostavitev 

ravnovesja med državami, nikoli ni 

uporabila orodij, ki so ji že na voljo v 

okviru postopka v zvezi z 

makroekonomskim neravnotežjem, 

vključno s korektivnim delom in 

ustreznimi sankcijami, da bi preprečila 

naraščanje teh neravnovesij in jih 

odpravila; 

Or. en 
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14.2.2017 A7-0039/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A7-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 

2016/2306(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  51a. opozarja na nevarnost, da bi 

podaljšana politična in gospodarska kriza 

utegnila privesti do kaotičnega in 

nenadzorovanega razpadanja 

euroobmočja; zato poudarja, da bi bilo 

priporočljivo preučiti alternativen načrt za 

urejeno in nadzorovano razpustitev 

monetarne unije; poudarja, da je treba do 

tedaj nujno zagotoviti tudi demokratičen 

postopek izstopa za vsako državo članico, 

ki želi izstopiti iz nje; 

Or. en 

 

 


