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23.2.2016 A8-0030/1 

Pakeitimas 1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  26a. mano, kad 2015 m. neutrali fiskalinė 

politika nebuvo tinkama siekiant 

užtikrinti didesnį nominalųjį augimą, 

skatinti vidinį perbalansavimą euro 

zonoje ir spręsti defliacinio spaudimo 

klausimą; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Pakeitimas 2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  26b. mano, kad bendra fiskalinė kryptis 

turėtų būti transformuota į konkretų 

tokios bendros fiskalinės krypties 

nustatymą kiekvienai valstybei narei; 

ragina Komisiją tuo tikslu parengti 

aiškias konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Pakeitimas 3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  21a. ragina Komisiją imtis tolesnių 

veiksmų dėl savo komunikato ir parengti 

pasiūlymą dėl teisės akto dėl ekonominio 

valdymo sistemos persvarstymo; pažymi, 

kad kelios šalys patiria sunkumų 

bandydamos laikytis šiuo metu 

galiojančių fiskalinių taisyklių 

ekonominėje aplinkoje, kuriai būdingas 

mažas nominalusis augimas; mano, kad 

persvarsčius dabartines taisykles, jos taptų 

veiksmingesnės, patikimesnės ir būtų 

nuosekliau taikomos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Pakeitimas 4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

pasiūlytuoju politikos priemonių deriniu 

tinkamai nesprendžiami didėjančio 

skurdo, nelygybės ir socialinės atskirties 

ES klausimai;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Pakeitimas 5 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. palankiai vertina Komisijos analizę ir 

ragina imtis ryžtingų politinių veiksmų ir 

stebėsenos siekiant sumažinti įspėjimo 

mechanizmo ataskaitoje nurodytą didelį 

perteklių;  

Or. en 

 

 


