
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.2.2016 A8-0030/1 

Módosítás  1 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. úgy véli, hogy 2015-ben a semleges 

költségvetési irányvonal nem volt 

megfelelő erőteljesebb nominális 

növekedés megvalósításához, az 

euróövezeten belüli belső egyensúly 

helyreállításához és a deflációs nyomások 

kezeléséhez; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/2 

Módosítás  2 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26b. úgy véli, hogy az összesített 

költségvetési irányvonal alapján ki kell 

alakítani az összesített irányvonal 

tagállamok szerinti, egyedi felosztását; 

felhívja a Bizottságot, hogy e célból tegyen 

országspecifikus ajánlásokat; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/3 

Módosítás  3 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21a. felhívja a Bizottságot, hogy 

közleménye nyomán terjesszen elő 

jogalkotási javaslatot a gazdasági 

kormányzás keretének felülvizsgálatára; 

megjegyzi, hogy az alacsony nominális 

növekedés jellemezte gazdasági 

környezetben több ország számára 

nehézséget okoz a hatályos költségvetési 

szabályok betartása; úgy véli, hogy a 

hatályos szabályok felülvizsgálata javítaná 

hatékonyságukat, hitelességüket és 

következetes alkalmazásukat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/4 

Módosítás  4 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy a javasolt 

gazdaságpolitikai kombináció nem kezeli 

megfelelően a növekvő szegénység, az 

egyenlőtlenségek és a társadalmi 

kirekesztés problémáját az Európai 

Unióban;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/5 

Módosítás  5 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. üdvözli a Bizottság elemzését, valamint 

a riasztási mechanizmusban 

megfogalmazott, a túlzott többlet 

csökkentését célzó határozott politikai 

fellépésre és nyomonkövetési 

intézkedésekre való felhívását;   

Or. en 

 

 


