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23.2.2016 A8-0030/1 

Poprawka  1 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 

wzrostu gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. uważa, że w 2015 r. neutralny kurs 

polityki budżetowej nie był odpowiedni do 

osiągnięcia silniejszego nominalnego 

wzrostu gospodarczego, przywrócenia 

równowagi wewnętrznej strefy euro oraz 

zaradzenia presji deflacyjnej; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Poprawka  2 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 

wzrostu gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26b. uważa, że kurs polityki budżetowej w 

ujęciu zbiorczym powinien przełożyć się 

na określony wspólny kurs dla 

poszczególnych państw członkowskich; 

wzywa Komisję do wydania w tym celu 

wyraźnych zaleceń dla poszczególnych 

krajów; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Poprawka  3 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 

wzrostu gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21a. apeluje do Komisji, by podejmując 

działania następcze w związku z jej 

komunikatem, przedłożyła wniosek 

ustawodawczy w celu przeglądu ram 

zarządzania gospodarczego; zwraca 

uwagę, że kilka krajów ma trudności z 

przestrzeganiem obecnych reguł 

fiskalnych w sytuacji niskiego 

nominalnego wzrostu gospodarczego; 

uważa, że zmiana obecnych reguł 

zwiększyłaby ich efektywność, 

wiarygodność i spójne stosowanie; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Poprawka  4 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 

wzrostu gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. niepokoi się, że proponowana 

kombinacja polityki fiskalnej i monetarnej 

w niewystarczający sposób rozwiązuje 

kwestie rosnącego ubóstwa, nierówności i 

wykluczenia społecznego w UE;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Poprawka  5 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza 

wzrostu gospodarczego na rok 2016 

2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. z zadowoleniem przyjmuje analizę 

Komisji i apeluje, by w sprawozdaniu 

przedkładanym w ramach mechanizmu 

ostrzegania przewidziane zostały 

zdecydowane działania polityczne i 

monitorowanie w celu ograniczenia 

nadmiernych nadwyżek;  

Or. en 

 

 


