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14.12.2015 B8-1347/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi penkių pirmininkų pranešime 

dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos 

sukūrimo pateikiami pasiūlymai dėl 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos 

sukūrimo; 

A. kadangi penkių pirmininkų pranešime 

dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos 

sukūrimo pateikiami pasiūlymai dėl 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos 

sukūrimo, tačiau nepasinaudojama 

galimybe išnagrinėti visų kitų galimų 

variantų, įskaitant diskusiją apie 

tvarkingą euro zonos iširimą arba 

vienašalio pasitraukimo mechanizmus; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Da. kadangi jau yra praėję pakankamai 

laiko, kad būtų galima pasakyti, jog euro 

projektas yra politiškai ir ekonomiškai 

nesėkmingas; kadangi bendra valiuta 

padidino deficitą ir perteklių turinčių 

šalių skirtumus ir disbalansus ir tai rodo, 

kad struktūriniu požiūriu neįmanoma 

bendra valiuta užtikrinti realios 

konvergencijos ir sanglaudos tokioje 

valiutos zonoje, kuri toli gražu nėra 

optimali;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymus stiprinti EPS ir, 

pripažindamas, kad kai kurie žingsniai 

žengti teisinga kryptimi, pažymi, kad 

reikės dėti daugiau pastangų šalinant 

dabartinius euro zonos institucinės 

sistemos trūkumus; 

1. labai apgailestauja dėl Komisijos 

pasiūlymų stiprinti EPS ir mano, kad 

žengti žingsniai neteisinga kryptimi; 

pabrėžia, kad bendra valiuta turi 

destruktyvų ir asimetrinį poveikį 

silpnesnėms euro zonos ekonomikoms ir 

šios turi pakelti neproporcingai dideles 

ekonominio ir socialinio koregavimo 

išlaidas, taikydamos vidinę devalvaciją ir 

griežto taupymo priemones; stebisi, kad 

iki šiol dar nėra jokių svarstymų dėl 

demokratinių mechanizmų, kurie 

sudarytų sąlygas šaliai savanoriškai ir 

vienašališkai pasitraukti iš euro zonos, 

poreikio;  atkreipia dėmesį į tai, kad 
šalinant dabartinius euro zonos institucinės 

sistemos trūkumus ir nenuoseklumus 

reikės radikaliai permąstyti ES 

ekonomikos valdymo struktūrą; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Pakeitimas 6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. kaip teigiama pranešime savo iniciatyva 

„Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: 

įvertinimas ir uždaviniai“, primygtinai 

skatina įgyvendinti šešių dokumentų ir 

dviejų dokumentų rinkinio nuostatas, 

kartu pabrėždamas, kad pagal galiojančias 

Sutartis ir priemones būtų galima imtis kai 

kurių būtinų papildomų veiksmų, kad 

būtų sukurta EPS; 

2. primygtinai nurodo, kad reikia stiprinti 

taisomuosius veiksmus kovojant su 

žalingais ir nuolatiniais disbalansais, 

kurie kyla susidarius pernelyg dideliam 

einamosios sąskaitos pertekliui 

pagrindinėse euro zonos šalyse, kartu 

pabrėždamas, kad pagal galiojančias 

Sutartis ir priemones deficitą turinčios 

šalys negali imtis reikiamų priemonių, 

kad paskatintų ekonomiką atsigauti 

vykdydamos tokią politiką, kuri būtų 

tinkama jų vidaus ekonomikai, ir todėl 

taip pratęsiama nesibaigianti ekonominė 

ir socialinė krizė ir spartinama ES 

dezintegracija; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. apgailestauja dėl to, kad savo 

pasiūlymuose Komisija neatsižvelgia į 

skubų poreikį nutraukti griežtą taupymą 

ir nustatyti mechanizmus, kurie sudarytų 

sąlygas valstybėms narėms vykdyti 

ekonominę politiką, kuri, jų pačių 

nuomone, būtina siekiant įveikti 

rekordines aukštumas pasiekusį nedarbą, 

skurdą ir socialinę bei ekonominę 

nelygybę, įskaitant neatidėliotiną leidimą 

netaikyti biudžeto taisyklių viešosioms 

išlaidoms, susijusioms su produktyviomis 

investicijomis; 

Or. en 

 

 


