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23.2.2016 A8-0030/1 

Ändringsförslag  1 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet anser att den 

neutrala finanspolitiska ställningen inte 

var lämplig 2015 för att uppnå en starkare 

nominell tillväxt, främja insatserna för att 

återställa den inre balansen i 

euroområdet och bemöta 

deflationstrycket. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Ändringsförslag  2 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26b. Europaparlamentet anser att den 

samlade finanspolitiska ställningen bör 

delas upp i en samlad ställning per 

medlemsstat. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utfärda uttryckliga 

landsspecifika rekommendationer i detta 

syfte. 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Ändringsförslag  3 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att som en uppföljning av 

sitt meddelande lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om en översyn av 

ramen för ekonomisk styrning. 

Parlamentet noterar att flera länder har 

problem med att efterleva de aktuella 

finanspolitiska reglerna i en ekonomisk 

situation som präglas av låg nominell 

tillväxt. Parlamentet anser att en 

revidering av de nuvarande reglerna 

skulle göra dem mer effektiva och 

trovärdiga och främja en konsekvent 

tillämpning. 

Or. en 



 

AM\1087289SV.doc  PE576.637v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.2.2016 A8-0030/4 

Ändringsförslag  4 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet är bekymrat över 

att den föreslagna policymixen inte på 

lämpligt sätt behandlar problemet med 

stigande fattigdom, ojämlikheter och 

social utestängning i EU.  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Ändringsförslag  5 

Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga 

tillväxtöversikten 2016 

2015/2285(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionen analys och kräver 

beslutsamma politiska åtgärder och 

övervakning för att minska de alltför stora 

överskotten i rapporten om 

förvarningsmekanismen.  

Or. en 

 

 


