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23.2.2016 A8-0030/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 

2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. nazdáva sa, že v roku 2015 nebol 

neutrálny fiškálny zámer primeraný na to, 

aby sa dosiahol silnejší nominálny rast, 

podporila vnútorná obnova rovnováhy v 

eurozóne a riešili deflačné tlaky; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 

2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26b. nazdáva sa, že súhrnné zámery 

fiškálnej politiky by sa mali premietnuť 

do súhrnného zámeru osobitne 

vyčleneného na každý členský štát; vyzýva 

Komisiu, aby na tento účel vypracovala 

odporúčania pre jednotlivé krajiny; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 

2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na 

svoje oznámenie predložila legislatívny 

návrh na revíziu rámca správy 

hospodárskych záležitostí; poznamenáva, 

že viacero krajín prekonáva ťažkosti pri 

plnení súčasných fiškálnych predpisov v 

hospodárskom prostredí, ktoré sa 

vyznačuje nízkym nominálnym rastom; 

nazdáva sa, že revíziou súčasných 

predpisov by sa zlepšila ich účinnosť, 

dôveryhodnosť a jednotné uplatňovanie; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 

2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, 

že navrhovaný súbor politík primerane 

nerieši otázku rastúcej chudoby, 

nerovností a sociálneho vylúčenia v EÚ;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 

2016 

2015/2285(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. víta analýzu Komisie a žiada rozhodné 

politické opatrenia a monitorovanie s 

cieľom znížiť nadmerné prebytky v správe 

o mechanizme varovania;  

Or. en 

 

 


