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23.2.2016 A8-0030/1 

Ændringsforslag  1 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. finder, at den neutrale 

finanspolitiske stilling i 2015 ikke var 

egnet til at opnå en stærkere nominel 

vækst, fremme etablering af balance 

internt i euroområdet eller afhjælpe 

deflatorisk pres; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Ændringsforslag  2 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26b. finder, at den samlede finanspolitiske 

stilling bør omsættes til en specifik 

tildeling af den samlede stilling pr. 

medlemsstat; opfordrer Kommissionen til 

at udarbejde landespecifikke henstillinger 

med henblik herpå; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Ændringsforslag  3 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  21a. opfordrer Kommissionen til som 

opfølgning på sin meddelelse at forelægge 

et lovgivningsforslag om at revidere 

rammen for økonomisk styring; gør 

opmærksom på, at mange lande har 

vanskeligt ved at overholde de nuværende 

finanspolitiske regler i en økonomisk 

situation, der er præget af svag nominel 

vækst; finder, at en revision af de 

nuværende regler vil forbedre deres 

effektivitet og troværdighed og den 

konsekvente anvendelse af dem; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Ændringsforslag  4 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. udtrykker bekymring over, at det 

foreslåede policy-mix ikke i tilstrækkelig 

grad løser problemet med stigende 

fattigdom, ulighed og social udstødelse i 

EU;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Ændringsforslag  5 

Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig 

vækstundersøgelse 2016 

2015/2285(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. bifalder Kommissionens analyse og 

dens krav i rapporten om 

varslingsmekanismen om afgørende 

politiske tiltag og overvågning for at 

reducere de uforholdsmæssige overskud;  

Or. en 

 

 


