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21.10.2015 A8-0307/26 

Изменение  26 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  16a. изразява съжаление във връзка с 

решенията на Еврогрупата, взети при 

закрити врата без прозрачност и 

подходяща отчетност; призовава 

протоколите от заседанията на 

Еврогрупата да бъдат публикувани; 

припомня заключението от своя 

доклад относно дейностите на 

Тройката, в което се изразява 

съжаление за липсата на 

демократична легитимност и 

отчетност на Еврогрупата на 

равнището на ЕС, когато тя поема 

изпълнителни правомощия на 

равнището на ЕС; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Изменение  27 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Га. като има предвид, че равенството 

е основополагаща ценност на ЕС и 

необходимо условие за постигане на 

целите на стратегията 

„Европа 2020“ в областта на 

заетостта и намаляването на 

бедността – цели, които могат да 

бъдат постигнати само ако 

държавите членки приложат нови 

политики за насърчаване на 

равенството между половете; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Изменение  28 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. посочва, че преразглеждането на 

рамката за икономическо управление 

на ЕС следва да включва, наред с 

другото, квалифицирано третиране 

на инвестициите чрез използването 

на методи за капиталово 

бюджетиране, като например метода 

на амортизационната стойност за 

отчитане на някои категории 

висококачествени публични 

инвестиции, които генерират голяма 

и измерима обществена и екологична 

полза в периоди, когато заетостта и 

производителността остават по-

ниски от потенциалните си 

стойности; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Изменение  29 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. приветства факта, че Комисията 

публикува специфичния за всяка 

държава анализ и анализ за 

еврозоната три месеца по-рано в 

сравнение с предишни години, но 

изразява загриженост, че докладите 

за отделните държави са твърде 

сложни, което възпрепятства 

демократичното участие на 

организациите на гражданското 

общество в процеса; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Изменение  30 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. изразява силна загриженост във 

връзка с факта, че в специфичните за 

всяка държава препоръки Комисията 

е премахнала почти всички препоръки 

по отношение на вредните за 

околната среда субсидии, реформата 

на екологичното данъчно облагане и 

насърчаването на енергията от 

възобновяеми източници; по-

специално изразява съжаление, че в 

специфичните за всяка държава 

препоръки за 2015 г. не се обръща 

внимание на субсидиите за изкопаеми 

горива, които възлизат на 

70 милиарда евро в рамките на ЕС и 

оказват двойно отрицателно 

въздействие, като намаляват 

държавните бюджети и вредят на 

прехода към нисковъглеродна 

икономика; настоятелно призовава 

Комисията да обърне посоката с 

оглед на екологизирането на 

европейския семестър;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Изменение  31 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4б. подкрепя един засилен процес по 

отношение на разработването, 

проследяването и мониторинга на 

специфичните за всяка държава 

препоръки; счита, че Комисията 

следва да определи изрично 

препоръките, насочени към 

изпълнението на актуализираните и 

амбициозни национални цели на 

стратегията „Европа 2020“; 

припомня, че в законодателството е 

залегнал принципът „изпълнение или 

обяснение“, съгласно който 

държавите членки трябва да 

действат по отношение на тези 

препоръки; във връзка с това 

призовава държавите членки да 

обяснят как прилагането на 

алтернативни политически мерки 

може да спомогне по измерим начин 

за постигането на националните 

цели на стратегията „Европа 2020“, 

ако препоръките не бъдат следвани; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Изменение  32 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4в. призовава Комисията да прибави в 

стратегията от три стълба, 

представена в Годишния обзор на 

растежа за 2015 г., четвърти стълб, 

посветен на данъчното облагане, 

който да включва механизъм за 

годишен мониторинг, покриващ 

например промяната на 

положението по отношение на 

данъчните измами и отклонението 

от данъчно облагане, състоянието на 

екологичното данъчно облагане и 

реформата на субсидиите, както и 

мерки, въведени на национално и 

европейско равнище в отговор на 

специфичните за всяка държава 

препоръки за подобряване на 

данъчната справедливост; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Изменение  33 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4г. призовава за включването на 

допълнителни социални и екологични 

показатели, които следва да бъдат 

поне равнопоставени на останалите 

показатели по процедурата при 

макроикономически дисбаланси; 

изразява становището, че тези 

показатели трябва също така да 

бъдат в състояние да предизвикат 

корективно действие, а не само да 

„следят“ цялостното социално-

икономическо положение; настоява, 

че прекалено високите равнища на 

безработица, неравенство и бедност 

също заплашват да създадат 

дисбаланси в еврозоната; припомня 

многократните си искания за 

приемане на показатели за ефективно 

използване на ресурсите, показатели 

за капиталови разходи за единица 

продукция и други показатели от 

значение за мониторинга на 

напредъка в посока постигане на 

актуализираните цели на 

стратегията „Европа 2020“, 

включително неутрални спрямо 

разходите показатели, свързани с 

конкурентоспособността, в области 

като научноизследователската и 

развойната дейност, образованието и 
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обучението; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Изменение  34 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9a. подчертава, че включването на 

показател за ефективност на 

ресурсите в таблицата с показатели 

за наблюдение на процедурата при 

макроикономически дисбаланси следва 

по-специално да улесни мониторинга 

на напредъка по отношение на 

отделянето на икономическото 

развитие от използването на 

природните ресурси; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Изменение  35 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15a. подчертава, че според Комисията 

данъците върху труда съставляват 

около 53% от общите данъчни 

приходи в еврозоната спрямо 5,7% за 

екологичното данъчно облагане; 

посочва, че има голямо пространство 

за такава фискална реформа, 

благоприятстваща околната среда; 

поради това настоятелно призовава 

актуализираната стратегия „Европа 

2020“ и специфичните за всяка 

държава препоръки да включват 

конкретни цели и референтни 

показатели както за мониторинг на 

постепенното премахване най-късно 

до 2020 г. на вредните за околната 

среда субсидии, които нарушават 

пазара, така и за увеличаване на дела 

на екологичните данъци от общите 

приходи от данъци най-малко с 5% до 

2020 г.; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Изменение  36 

Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15б. отново отправя своя призив към 

държавите членки да включат 

измерението на равенството между 

половете в своите програми за 

стабилност и конвергенция, както и в 

националните си програми за 

реформи, като определят качествени 

цели и мерки, които третират 

трайните неравенства между 

жените и мъжете, и да прилагат 

системно принципите на съобразено с 

равенството между половете 

бюджетиране; 

Or. en 

 

 


