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23.2.2016 A8-0030/1 

Amendamentul  1 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. consideră că poziția bugetară neutră 

adoptată pentru 2015 nu a fost adecvată 

pentru atingerea unei creșteri nominale 

mai accentuate, pentru promovarea 

reechilibrării interne în zona euro și 

pentru combaterea presiunilor 

deflaționiste; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Amendamentul  2 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26b. consideră că poziția bugetară globală 

ar trebui să se traducă într-o alocare 

specifică a poziției globale pe fiecare stat 

membru; invită Comisia să emită 

recomandări specifice fiecărei țări în 

acest sens; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Amendamentul  3 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. solicită Comisiei, în continuarea 

comunicării sale, să prezinte o propunere 

legislativă de revizuire a cadrului de 

guvernanță economică; constată că mai 

multe țări se confruntă cu dificultăți în 

respectarea actualelor măsuri bugetare, 

într-un context economic caracterizat prin 

creștere nominală scăzută; consideră că 

revizuirea actualelor măsuri ar fi în 

favoarea eficacității, a credibilității și a 

aplicării consecvente a acestora; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Amendamentul  4 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. își exprimă preocuparea că mixul de 

politici propus nu are un efect adecvat 

asupra sărăciei, a inegalităților și a 

excluziunii sociale în creștere în UE;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Amendamentul  5 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. salută analiza Comisiei și îndemnul 

său la acțiuni politice hotărâte și la 

monitorizarea reducerilor excedentelor 

excesive în Raportul privind mecanismul 

de alertă;  

Or. en 

 

 


