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23. 2. 2016 A8-0030/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26a. domnívá se, že v roce 2015 neutrální 

fiskální situace nebyla vhodná k dosažení 

silnějšího nominálního růstu, na podporu 

vnitřního nastolení rovnováhy v eurozóně 

ani k řešení deflačních tlaků;  

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26b. domnívá se, že souhrnná fiskální 

politika by se měla promítnout do 

celkového přístupu pro jednotlivé členské 

státy; vyzývá Komisi, aby k tomuto účelu 

vypracovala doporučení pro jednotlivé 

země;  

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  21a. vyzývá Komisi, aby v návaznosti na 

své sdělení vypracovala legislativní návrh 

na přezkum rámce pro správu 

ekonomických záležitostí; konstatuje, že 

několik zemí má problémy s dodržováním 

stávajících fiskálních pravidel v 

hospodářské situaci, která se vyznačuje 

nízkým nominálním růstem; domnívá se, 

že revize stávajících pravidel by zlepšila 

jejich účinnost, věrohodnost a důsledné 

uplatňování; 

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

navrhovaná kombinace politik dostatečně 

neřeší otázku zvyšující se úrovně chudoby, 

nerovností a sociálního vyloučení v EU;  

Or. en 
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23. 2. 2016 A8-0030/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. vítá analýzu Komise a žádá, aby byla 

přijata rozhodná politická opatření a 

prováděno monitorování za účelem 

snížení nadměrných přebytků ve zprávě 

mechanismu varování;  

Or. en 

 

 


