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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

23.2.2016 A8-0030/1 

Τροπολογία  1 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

ζσεηικά με ηο Εςπωπαϊκό Εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηων οικονομικών πολιηικών: Εηήζια 

επιζκόπηζη ηηρ ανάπηςξηρ για ηο 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  26 α ζεσξεί όηη θαηά ην 2015 ν νπδέηεξνο 

δεκνζηνλνκηθόο πξνζαλαηνιηζκόο δελ 

ήηαλ θαηάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ηζρπξόηεξε νλνκαζηηθή 

αλάπηπμε, λα πξνσζεζεί ε εζσηεξηθή 

επαληζνξξόπεζε ηεο δώλεο ηνπ επξώ θαη 

λα αληηκεησπηζηνύλ νη απνπιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Τροπολογία  2 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

ζσεηικά με ηο Εςπωπαϊκό Εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηων οικονομικών πολιηικών: Εηήζια 

επιζκόπηζη ηηρ ανάπηςξηρ για ηο 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 26 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  26β. ζεσξεί όηη ν ζπλνιηθόο 

δεκνζηνλνκηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πξέπεη 

λα κεηνπζησζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξόβιεςε ελόο ηέηνηνπ ζπλνιηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ αλά θξάηνο κέινο· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δηαηππώζεη ξεηέο 

αλά ρώξα ζπζηάζεηο πξνο ην ζθνπό απηό· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Τροπολογία  3 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

ζσεηικά με ηο Εςπωπαϊκό Εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηων οικονομικών πολιηικών: Εηήζια 

επιζκόπηζη ηηρ ανάπηςξηρ για ηο 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  21 α. θαιεί ηελ Επηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο 

αλαθνίλσζήο ηεο, λα παξνπζηάζεη 

λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηελ αλαζεώξεζε 

ηνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο· παξαηεξεί όηη αξθεηέο 

ρώξεο δπζθνιεύνληαη λα ζπκκνξθσζνύλ 

κε ηνπο ηζρύνληεο δεκνζηνλνκηθνύο 

θαλόλεο κέζα ζε έλα νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

ρακειή νλνκαζηηθή αλάπηπμε· ζεσξεί όηη 

ε αλαζεώξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαλόλσλ ζα σθεινύζε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Τροπολογία  4 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

ζσεηικά με ηο Εςπωπαϊκό Εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηων οικονομικών πολιηικών: Εηήζια 

επιζκόπηζη ηηρ ανάπηςξηρ για ηο 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  1α. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ όηη ην 

πξνηεηλόκελν κίγκα πνιηηηθήο δελ 

αληηκεησπίδεη επαξθώο ην δήηεκα ηεο 

αύμεζεο ηεο θηώρεηαο, ησλ αληζνηήησλ 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ 

ΕΕ·  

Or. en 



 

AM\1087289EL.doc  PE576.637v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 A8-0030/5 

Τροπολογία  5 

Bas Eickhout 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

ζσεηικά με ηο Εςπωπαϊκό Εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηων οικονομικών πολιηικών: Εηήζια 

επιζκόπηζη ηηρ ανάπηςξηρ για ηο 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2α. ραηξεηίδεη ηελ αλάιπζε ηεο 

Επηηξνπήο θαη δεηεί απνθαζηζηηθή 

ζηάζε πνιηηηθήο θαη παξαθνινύζεζε γηα 

ηε κείσζε ησλ ππεξβνιηθώλ 

πιενλαζκάησλ, ζηελ εηήζηα έθζεζε γηα 

ην κεραληζκό επαγξύπλεζεο.  

Or. en 

 

 


