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23.2.2016 A8-0030/1 

Amendement  1 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. is van mening dat de neutrale 

begrotingssituatie in 2015 niet geschikt 

was om een krachtigere nominale groei te 

ondersteunen, intern evenwichtsherstel 

binnen de eurozone te bevorderen en de 

deflatoire druk het hoofd te bieden; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Amendement  2 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. meent dat de gezamenlijke 

begrotingskoers moet worden vertaald 

naar een specifieke verdeling van de 

bijdragen per lidstaat aan de algehele 

koers; verzoekt de Commissie daartoe 

uitdrukkelijke landenspecifieke 

aanbevelingen te doen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Amendement  3 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

een vervolg te geven aan haar mededeling 

en een wetgevingsvoorstel in te dienen 

betreffende de evaluatie van het kader 

voor economische governance; wijst erop 

dat verscheidene landen moeilijkheden 

ondervinden bij de naleving van de 

huidige begrotingsregels in een 

economisch klimaat van lage nominale 

groei; is van mening dat een herziening 

van de huidige regels de doeltreffendheid, 

geloofwaardigheid en consistente 

toepassing ervan ten goede zou komen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Amendement  4 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. geeft uiting aan zijn zorgen dat de 

voorgestelde beleidsmix tekortschiet in de 

aanpak van de toenemende armoede, 

onevenwichtigheid en sociale uitsluiting 

in de EU; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Amendement  5 

Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2285(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. staat positief tegenover de analyse 

van de Commissie en is ingenomen met 

haar oproep tot kordate 

beleidsmaatregelen en monitoring om 

buitensporige overschotten in het 

waarschuwingsmechanismeverslag te 

verkleinen;  

Or. en 

 

 


