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23.2.2016 A8-0030/1 

Predlog spremembe  1 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. meni, da leta 2015 nevtralna fiskalna 

naravnanost ni bila primerna za 

doseganje večje nominalne rasti, 

spodbujanje notranjega uravnoteženja 

euroobmočja in blaženje deflacijskih 

pritiskov; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Predlog spremembe  2 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26b. meni, da bi bilo treba skupno 

fiskalno naravnanost pretvoriti v posebno 

skupno naravnanost za vsako posamezno 

državo članico; poziva Komisijo, naj v ta 

namen pripravi eksplicitna priporočila za 

posamezne države; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Predlog spremembe  3 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. poziva Komisijo, naj pri nadaljnjih 

ukrepih v zvezi s svojim poročilom 

pripravi zakonodajni predlog za pregled 

okvira za gospodarsko upravljanje; 

ugotavlja, da se v gospodarskem okolju, 

za katerega je značilna nizka stopnja 

nominalne rasti, nekatere države soočajo 

s težavami pri upoštevanju veljavnih 

fiskalnih pravil; meni, da bi s prenovitvijo 

teh pravil povečali njihovo učinkovitost, 

verodostojnost in dosledno uporabo; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Predlog spremembe  4 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. izraža zaskrbljenost, da predlagana 

kombinacija politik ne rešuje ustrezno 

vprašanja naraščajoče revščine, 

neenakosti in socialne izključenosti v EU;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Predlog spremembe  5 

Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 

2015/2285(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. pozdravlja analizo Komisije in poziva 

k odločnim političnim ukrepom in 

spremljanju za zmanjšanje čezmernih 

presežkov v mehanizmu zgodnjega 

opozarjanja;  

Or. en 

 

 


