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21.10.2015 A8-0307/26 

Pozměňovací návrh  26 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 

že rozhodnutí Euroskupiny jsou přijímána 

za zavřenými dveřmi, netransparentně a 

bez řádné odpovědnosti; vyzývá, aby byly 

zápisy z jednání Euroskupiny 

zveřejňovány; připomíná závěry své 

zprávy o činnosti „trojky“, v níž vyjadřuje 

hluboké politování nad skutečností, že 

Euroskupině, když přejímá výkonné 

pravomoci na úrovni EU, chybí na této 

úrovni demokratická legitimita a 

odpovědnost; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2015 A8-0307/27 

Pozměňovací návrh  27 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Da. vzhledem k tomu, že rovnost je 

základní hodnotou EU a nezbytnou 

podmínkou pro dosažení cílů strategie 

Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a 

snižování chudoby, které mohou být 

splněny pouze tehdy, pokud budou 

členské státy provádět nové politiky na 

podporu rovnoprávnosti žen a mužů; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Pozměňovací návrh  28 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. zdůrazňuje, že revize rámce EU pro 

správu ekonomických záležitostí by měla 

mimo jiné zahrnovat způsobilé řešení 

investic pomocí využití metod investičního 

rozhodování, jako je metoda založená na 

zůstatkové hodnotě pro účtování určitých 

kategorií vysoce kvalitních veřejných 

investic, které vytvářejí rozsáhlé 

a měřitelné společenské 

a environmentální přínosy během období, 

kdy zaměstnanost a výroba nedosahují 

svého potenciálu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Pozměňovací návrh  29 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. vítá skutečnost, že Komise zveřejňuje 

své analýzy pro jednotlivé země a pro 

eurozónu o tři měsíce dříve než 

v předchozích letech, obává se však, že 

zprávy pro jednotlivé země jsou příliš 

složité, a brání tak organizacím občanské 

společnosti v demokratické účasti na 

tomto procesu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Pozměňovací návrh  30 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4a. je velmi znepokojen skutečností, že 

Komise vypustila z doporučení pro 

jednotlivé země téměř všechna doporučení 

týkající se dotací, které mají nepříznivý 

vliv na životní prostředí, reformy 

environmentálních daní a podpory 

obnovitelných zdrojů energie; lituje 

zejména, že se doporučení pro jednotlivé 

země na rok 2015 nezabývají dotacemi na 

fosilní paliva, které v rámci EU dosahují 

70 miliard EUR a mají dvojí negativní 

dopad, neboť snižují veřejné rozpočty 

a brání přechodu na nízkouhlíkové 

hospodářství; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby tento trend zvrátila a učinila evropský 

semestr ekologičtější;  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Pozměňovací návrh  31 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4b. vyslovuje se pro posílení postupu 

rozpracování, následné kontroly a 

sledování, pokud jde o doporučení pro 

jednotlivé země; je přesvědčen, že by 

Komise měla výslovně označit doporučení 

zaměřená na plnění aktualizovaných 

a ambiciózních vnitrostátních cílů 

strategie Evropa 2020; připomíná, že v 

právních předpisech je zakotvena zásada, 

podle níž musí členské státy buď tato 

doporučení dodržovat, nebo podat 

vysvětlení; vyzývá z tohoto hlediska 

členské státy, aby vysvětlily, jak mohou 

alternativní politická opatření pomoci 

dosáhnout vnitrostátních cílů strategie 

Evropa 2020 měřitelným způsobem, 

nejsou-li daná doporučení dodržována; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Pozměňovací návrh  32 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4c. žádá Komisi, aby ke strategii založené 

na třech pilířích, která byla představena 

v roční analýze růstu na rok 2015, přidala 

pilíř čtvrtý týkající se zdanění, jehož 

součástí by byl mechanismus ročního 

monitorování, jenž by se např. vztahoval 

na vývoj v oblasti daňových podvodů 

a úniků, aktuální stav reformy 

environmentálního zdanění a dotací a na 

opatření zavedená na vnitrostátní 

i evropské úrovni s cílem řešit konkrétní 

doporučení pro jednotlivé země týkající se 

zlepšení spravedlnosti v oblasti daní; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Pozměňovací návrh  33 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4d. požaduje přijetí dodatečných 

sociálních a environmentálních 

ukazatelů, které by měly být minimálně na 

stejné úrovni s ostatními ukazateli 

postupu při makroekonomické 

nerovnováze; zastává názor, že tyto 

ukazatele musí být také schopny aktivovat 

nápravná opatření, a nikoli pouze 

„monitorovat“ celkovou sociálně-

ekonomickou situaci; trvá na tom, že 

vznik nerovnováhy v eurozóně rovněž 

hrozí v případě nadměrné 

nezaměstnanosti, nerovnosti a chudoby; 

připomíná své opakované žádosti o přijetí 

ukazatelů účinného využívání zdrojů, 

ukazatelů jednotkových kapitálových 

nákladů a dalších ukazatelů, které jsou 

relevantní pro monitorování pokroku při 

plnění aktualizovaných cílů strategie 

Evropa 2020, včetně ukazatelů 

souvisejících s nenákladovou 

konkurenceschopností v oblastech, jako je 

výzkum a vývoj, vzdělávání a odborná 

příprava; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Pozměňovací návrh  34 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. poukazuje na skutečnost, že zahrnutím 

ukazatele účinného využívání zdrojů do 

srovnávacího přehledu postupu při 

makroekonomické nerovnováze by mělo 

být především usnadněno monitorování 

pokroku dosaženého v oblasti oddělování 

hospodářského rozvoje od využívání 

přírodních zdrojů; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Pozměňovací návrh  35 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15a. zdůrazňuje, že podle Komise 

představuje zdanění práce 53 % celkových 

daňových příjmů eurozóny oproti 5,7 %, 

která plynou z environmentálních daní; 

poukazuje na to, že pro takovouto 

daňovou reformu příznivou pro životní 

prostředí existuje velký prostor; naléhavě 

proto požaduje, aby aktualizovaná 

strategie Evropa 2020, jakož i doporučení 

pro jednotlivé země obsahovaly zvláštní 

cíle a referenční hodnoty jak pro 

monitorování postupného ukončování 

dotací, které narušují trh a mají 

nepříznivý vliv na životní prostředí, jež by 

mělo být provedeno nejpozději do roku 

2020, tak pro zvýšení podílu 

environmentálních daní na celkových 

daňových příjmech o nejméně 5 % do 

roku 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Pozměňovací návrh  36 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15b. opakovaně vyzývá členské státy, aby 

do svých programů stability, 

konvergenčních programů a 

vnitrostátních programů reforem začlenily 

genderový rozměr tím, že stanoví 

kvalitativní cíle a opatření zaměřená na 

odstranění přetrvávajících genderových 

rozdílů, a aby systematicky uplatňovaly 

zásady sestavování rozpočtu s ohledem na 

rovnost pohlaví; 

Or. en 

 

 

 


