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14.12.2015 B8-1347/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker poročilo petih predsednikov vsebuje 

predloge za dokončanja evropske 

ekonomske in monetarne unije; 

A. ker poročilo petih predsednikov vsebuje 

predloge za dokončanja evropske 

ekonomske in monetarne unije, zanemarja 

pa možnost, da bi preučili celoten obseg 

drugačnih možnosti, vključno z razpravo 

o nadzorovanem razpustu euroobmočja 

ali mehanizmih za enostranski izstop; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je preteklo dovolj časa, da bi se 

lahko ocenil politični in gospodarski 

neuspeh projekta euro; ker je enotna 

valuta povečala razlike in neravnovesja 

med državami s primanjkljajem in 

državami s presežkom, kar kaže, da je 

strukturno nemogoče z enotno valuto 

zagotoviti resnično konvergenco in 

kohezijo na valutnem območju, ki je daleč 

od idealnega;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je seznanjen s predlogi Komisije za 

krepitev ekonomske in monetarne unije in 

ugotavlja, da bodo potrebni dodatni 

napori za odpravo sedanjih 

pomanjkljivosti institucionalnega okvira 
euroobmočja, pri čemer priznava, da so 

bili sprejeti nekateri koraki v pravo smer; 

1. močno obžaluje predloge Komisije za 

krepitev ekonomske in monetarne unije in 

meni, da vodijo v napačno smer; 

poudarja, da enotna valuta uničujoče in 

neenakomerno vpliva na šibkejša 

gospodarstva euroobmočja, ki morajo z 

notranjo devalvacijo in varčevalnimi 

ukrepi nositi nesorazmerno visoke 

ekonomske in socialne stroške 

prilagajanja; je osupel, da še ni prišlo do 

razmisleka o potrebi po demokratičnih 

mehanizmih, ki bi državam omogočali 

prostovoljen in enostranski izstop iz 

euroobmočja; ugotavlja, da bo potreben 

radikalen ponoven premislek o strukturi 

gospodarskega upravljanja EU, da bi se 

spoprijeli s sedanjimi pomanjkljivostmi in 

protislovji v institucionalnem okviru 

euroobmočja; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ob upoštevanju svojega 

samoinicitativnega poročila o pregledu 

okvira za gospodarsko upravljanje: 

vztraja pri izvajanju določb šesterčka in 

dvojčka, kot je navedel v 

samoinicitativnem poročilu o pregledu 

okvira za gospodarsko upravljanje: ocena 

stanja in izzivi, in poudarja, da bi že 

veljavni Pogodbi in obstoječi instrumenti 

omogočili sprejetje nekaterih dodatnih 

ukrepov za dokončanje ekonomske in 

monetarne unije; 

2. vztraja, da je treba izvajati korektivne 

ukrepe proti škodljivim in trdovratnim 

makroekonomskim neravnovesjem, ki so 

posledica kopičenja velikih 

plačilnobilančnih presežkov v osredju 

euroobmočja, hkrati pa poudarja, da 

veljavni Pogodbi in obstoječi instrumenti 

državam s primanjkljajem preprečujejo 

sprejetje potrebnih ukrepov za oživljanje 

gospodarstva s politikami, ki bi bile 

primerne za njihova notranja 

gospodarstva in s tem podaljšujejo 

nenehno gospodarsko in socialno krizo ter 

pospešujejo razpad EU; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. obžaluje, da Komisija v svojem 

predlogu ni upoštevala nujne potrebe po 

odpravi varčevalnih ukrepov in 

zagotovitvi mehanizmov, ki bi državam 

članicam omogočili izvajanje 

gospodarskih politik, za katere menijo, da 

so potrebne za boj proti rekordno visoki 

brezposelnosti, revščini in socialno-

ekonomskim neenakostim, vključno s 

takojšnjim izvzetjem javnih izdatkov, 

povezanih s produktivnimi naložbami, iz 

proračunskih pravil; 

Or. en 

 

 


