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23.2.2016 A8-0030/1 

Grozījums Nr.  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  26.a uzskata, ka 2015. gadā neitrālā 

fiskālā nostāja nebija piemērota, lai 

panāktu stabilāku nominālo izaugsmi, 

veicinātu eurozonas iekšējā līdzsvara 

atjaunošanu un novērstu deflācijas 

spiedienu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Grozījums Nr.  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  26.b uzskata, ka kopīgā fiskālā nostāja 

būtu jāiekļauj īpašās kopīgās piešķīrumu 

nostājās attiecībā uz katru dalībvalsti; 

aicina Komisiju šajā nolūkā izstrādāt 

īpašus konkrētām valstīm adresētus 

ieteikumus; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Grozījums Nr.  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  21.a aicina Komisiju saistībā ar savu 

paziņojumu ierosināt tiesību akta 

priekšlikumu, lai pārskatītu ekonomikas 

pārvaldības sistēmu; norāda, ka vairākām 

valstīm ir grūtības ievērot spēkā esošos 

fiskālos noteikumus ekonomikas 

apstākļos, kuriem raksturīga zema 

nominālā izaugsme; uzskata, ka spēkā 

esošo noteikumu pārskatīšana uzlabotu to 

efektivitāti, uzticamību un konsekventu 

piemērošanu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Grozījums Nr.  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a pauž bažas par to, ka ierosinātajā 

politikas pasākumu kombinācijā nav 

pienācīgi ņemts vērā jautājums par 

nabadzības, nevienlīdzības un sociālās 

izstumtības pieaugumu ES;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Grozījums Nr.  5 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums 

2015/2285(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a atzinīgi vērtē Komisijas analīzi un 

aicina īstenot izlēmīgu politisko darbību 

un uzraudzību, lai samazinātu 

brīdināšanas mehānisma ziņojumā 

minēto pārāk lielo pārpalikumu;   

Or. en 

 

 


