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23.2.2016 A8-0030/1 

Изменение  1 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26а счита, че през 2015 г. 

неутралната фискална позиция не 

беше подходяща, за да се постигне по-

силен номинален растеж, да се 

насърчава възстановяването на 

вътрешния баланс на еврозоната и да 

се спомогне за преодоляване на 

дефлационния натиск; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Изменение  2 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26б. счита, че общата фискална 

позиция следва да се превръща в 

специфично разпределяне на общата 

позиция по държави членки; 

призовава Комисията за тази цел да 

отправи експлицитни специфични за 

всяка държава препоръки; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Изменение  3 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  21а. призовава Комисията, като 

последващо действие във връзка със 

своето съобщение, да представи 

законодателно предложение за 

преглед на рамката за икономическо 

управление; отбелязва, че няколко 

държави изпитват затруднения при 

спазването на действащите 

фискални правила в икономическа 

среда, характеризираща се с ниска 

степен на номинален растеж; счита, 

че преразглеждане на сегашните 

правила би подобрило тяхната 

ефективност, надеждност и 

последователно прилагане; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Изменение  4 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1а. изразява своята загриженост, че 

предложеното съчетание на 

политики не взема подходящи мерки 

по отношение на увеличаващата се 

бедност, неравенства и социално 

изключване в ЕС;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Изменение  5 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2а. приветства анализа на Комисията 

и призовава за решителни мерки на 

политиките и мониторинг, за да се 

намалят прекомерните излишъци в 

доклада за механизма за 

предупреждение; 

Or. en 

 

 


