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Poprawka  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 

pięciu przewodniczących zatytułowanym 

„Dokończenie budowy europejskiej unii 

gospodarczej i walutowej” przedstawiono 

propozycje dotyczące dokończenia budowy 

europejskiej unii gospodarczej i walutowej; 

A. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 

pięciu przewodniczących zatytułowanym 

„Dokończenie budowy europejskiej unii 

gospodarczej i walutowej” przedstawiono 

propozycje dotyczące dokończenia budowy 

europejskiej unii gospodarczej i walutowej, 

ale przeoczono możliwość zbadania 

pełnego zakresu rozwiązań 

alternatywnych, w tym dyskusji na temat 

uporządkowanego rozpadu strefy euro lub 

jednostronnych mechanizmów wyjścia; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Poprawka  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że upłynęło 

wystarczająco dużo czasu, by pokusić się o 

ocenę politycznego i gospodarczego fiaska 

projektu euro; mając na uwadze, że 

jednolita waluta doprowadziła do 

pogłębienia się różnic i zakłóceń 

równowagi między państwami z deficytem 

a państwami z nadwyżką, co ukazuje, że 

strukturalnie niemożliwe jest zapewnienie 

przez jednolitą walutę rzeczywistej 

konwergencji i spójności na obszarze 

walutowym, któremu bardzo daleko do 

optymalności;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. odnotowuje wnioski Komisji mające 

wzmocnić UGW i – przyznając, że 

poczyniono pewne kroki w słusznym 

kierunku – zauważa, iż konieczne będą 

dalsze działania, aby wyeliminować braki, 

którymi obecnie cechują się ramy 

instytucjonalne strefy euro; 

1. wyraża głęboki żal z powodu wniosków 

Komisji mających wzmocnić UGW i 

uważa je za kroki w złym kierunku; 

podkreśla, że jednolita waluta wywiera 

destruktywny i asymetryczny wpływ na 

słabsze gospodarki strefy euro, które 

muszą ponosić niewspółmiernie wysokie 

ekonomiczne i społeczne koszty 

dostosowania w drodze dewaluacji 

wewnętrznej i polityki wyrzeczeń; wyraża 

zdziwienie, że dotychczas nie 

zastanowiono się nad potrzebą 

mechanizmów demokratycznych 

umożliwiających państwu dobrowolne i 

jednostronne wycofanie się ze strefy euro; 

zauważa, iż konieczne będzie radykalne 

przemyślenie struktury zarządzania 

gospodarczego UE, aby wyeliminować 

braki i sprzeczności, którymi obecnie 

cechują się ramy instytucjonalne strefy 

euro; 

Or. en 



 

AM\1081763PL.doc  PE573.383v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

14.12.2015 B8-1347/6 

Poprawka  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zgodnie z tym, co stwierdzono w 

sprawozdaniu z własnej inicjatywy w 

sprawie przeglądu ram zarządzania 

gospodarczego: sytuacja obecna i 

wyzwania, nalega na realizację 

postanowień sześciopaku i dwupaku, 

podkreślając, że obowiązujące traktaty i 

istniejące instrumenty pozwolą na podjęcie 

pewnych niezbędnych dodatkowych 

kroków w kierunku dokończenia budowy 

UGW; 

2. utrzymuje, że istnieje potrzeba 

wzmocnienia działań naprawczych w 

odniesieniu do szkodliwych i 

utrzymujących się zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej wynikających z 

narastania nadmiernych nadwyżek na 

rachunkach obrotów bieżących w centrum 

strefy euro, oraz podkreśla, że 

obowiązujące traktaty i istniejące 

instrumenty uniemożliwiają państwom z 

deficytem podjęcie kroków niezbędnych 

do pobudzenia koniunktury za pomocą 

strategii dostosowanych do ich gospodarki 

wewnętrznej, a tym samym przedłużają 

niekończący się kryzys gospodarczy i 

społeczny i przyspieszają dezintegrację 

UE; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. ubolewa, że Komisja nie uwzględniła 

w swoich wnioskach pilnej potrzeby 

zakończenia polityki wyrzeczeń i 

stworzenia mechanizmów, które 

pozwoliłyby państwom członkowskim 

prowadzić politykę gospodarczą, jaką 

uznają za niezbędną do zwalczenia 

rekordowo wysokiego bezrobocia, ubóstwa 

i nierówności społeczno-ekonomicznych, 

między innymi w drodze 

natychmiastowego zwolnienia z przepisów 

budżetowych wydatków publicznych 

związanych z inwestycjami 

produkcyjnymi; 

Or. en 

 

 


