
 

AM\1076541DA.doc  PE570.900v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

21.10.2015 A8-0307/26 

Ændringsforslag  26 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. beklager navnlig de beslutninger, 

Eurogruppen har truffet bag lukkede døre 

uden gennemsigtighed og ordentlig 

ansvarlighed; opfordrer til en 

offentliggørelse af protokollerne fra 

Eurogruppens møder; minder om 

konklusionen i betænkningen om 

trojkaens aktiviteter, der beklager 

Eurogruppens mangel på legitimitet og 

ansvarlighed på EU-plan, når den 

antager myndighedsbeføjelser som 

udøvende magt i EU-regi; 

Or. en 
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Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at lighed er en 

grundlæggende værdi i EU og en 

nødvendig forudsætning for at nå Europa 

2020-målene om beskæftigelse og 

fattigdomsbekæmpelse, som kun kan 

realiseres, hvis medlemsstaterne 

gennemfører nye politikker til fremme af 

ligestilling mellem kønnene 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 
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Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. påpeger, at en revision af EU-rammen 

for økonomisk styring bl.a. bør omfatte 

kvalificeret behandling af investeringer 

under anvendelse af 

kapitalbudgetteringsmetoder som f.eks. 

metoden med amortiserede omkostninger 

i forbindelse med visse kategorier af 

offentlige investeringer, som medfører 

omfattende og målelige samfunds- og 

klimamæssige fordele i perioder, hvor 

beskæftigelsen og produktionen ligger 

under normalen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Ændringsforslag  29 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. glæder sig over, at Kommissionen har 

offentliggjort sine landespecifikke 

analyser og analysen af eurozonen tre 

måneder tidligere, end det har været 

tilfældet de foregående år, men er 

bekymret over, at landerapporterne er så 

komplicerede, at det hindrer 

civilsamfundsorganisationer i at medvirke 

ved processen på demokratisk vis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Ændringsforslag  30 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. er dybt bekymret over, at 

Kommissionen har udeladt næsten alle 

henstillinger om miljøskadelige subsidier, 

reform af miljøafgifter og fremme af 

vedvarende energikilder fra de 

landespecifikke henstillinger; beklager 

navnlig, at de landespecifikke 

henstillinger for 2015 ikke omhandlede 

subsidier til fossile brændstoffer, der 

udgør 70 mia. EUR i EU og har en 

dobbelt negativ virkning, idet de reducerer 

de offentlige budgetter og skader 

omstillingen til en kulstoffattig økonomi; 

opfordrer Kommissionen til at gå i den 

modsatte retning for at gøre det 

europæiske semester grønnere;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Ændringsforslag  31 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4b. går ind for en styrkelse af processen 

med udarbejdelse, opfølgning og 

overvågning af landespecifikke 

henstillinger; mener, at Kommissionen 

udtrykkeligt bør markere henstillinger, 

der sigter mod at opfylde de ajourførte og 

ambitiøse nationale Europa 2020-mål; 

minder om, at lovgivningen stadfæster 

princippet om, at medlemsstaterne skal 

"følge eller forklare" disse henstillinger; 

opfordrer i denne henseende 

medlemsstaterne til at forklare, hvordan 

alternative politiske foranstaltninger kan 

bidrage til realiseringen af nationale 

Europa 2020-mål på en målelig måde, 

hvis henstillingerne ikke følges: 

Or. en 
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Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4c. opfordrer Kommissionen til i den 

tresøjlestrategi, der blev præsenteret i den 

årlige vækstundersøgelse for 2015, at 

inddrage en fjerde søjle om beskatning, 

som skal omfatte en årlig 

kontrolmekanisme vedrørende f.eks. 

udviklingen omkring skattesvig og 

skatteunddragelse, situationen omkring 

miljøafgifter og reform af 

subsidieordninger samt foranstaltninger, 

der er truffet på både nationalt og 

europæisk plan for at tage bestemte 

landespecifikke henstillinger op med 

henblik på at sikre en mere retfærdig 

beskatning 

Or. en 
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Ændringsforslag  33 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4d. opfordrer til medtagelse af yderligere 

sociale og miljømæssige indikatorer, som 

skal være mindst ligeværdige med resten 

af indikatorerne, som anvendes under 

proceduren i forbindelse med 

makroøkonomiske ubalancer; mener 

også, at sådanne indikatorer skal kunne 

udløse en korregerende indsats, og at de 

ikke blot bør anvendes til "at føre tilsyn" 

med den samlede socioøkonomiske 

situation; understreger, at en for stor 

arbejdsløshed, ulighed og fattigdom 

ligeledes truer med at skabe ubalance i 

eurozonen; minder om sine gentagne krav 

om, at der vedtages indikatorer for 

energieffektivitet, indikatorer for 

kapitalenhedsomkostninger og andre 

indikatorer, der er relevante til at følge 

udviklingen i retning af de ajourførte 

Europa 2020-mål, herunder indikatorer, 

som måler den ikkeprismæssige 

konkurrenceevne bl.a. inden for 

forskning og udvikling og almen og faglig 

uddannelse; 

Or. en 



 

AM\1076541DA.doc  PE570.900v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0307/34 

Ændringsforslag  34 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. understreger, at en indikator for 

ressourceeffektivitet, der indarbejdes i 

PMU-resultattavlen, navnlig vil lette 

overvågning af fremskridt i retning af en 

afkobling mellem økonomisk udvikling og 

brugen af naturressourcer 

Or. en 
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Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  15a. understreger, at skatten på arbejde 

ifølge Kommissionen tegner sig for 

omkring 53 % af de samlede 

skatteindtægter i euroområdet, mens 

miljøbeskatning tegner sig for 5,7 %; 

påpeger, at der er et stort råderum for en 

miljøvenlig skattereform; opfordrer derfor 

indtrængende til, at en ajourført Europa 

2020-strategi og de landespecifikke 

henstillinger kommer til at indeholde 

specifikke mål og standarder både for 

overvågning af udfasningen af 

markedsforvridende miljøskadelig støtte 

senest i 2020 og for en forøgelse af 

miljøafgifternes bidrag til det samlede 

skatteprovenu med mindst 5 % i 2020 

Or. en 



 

AM\1076541DA.doc  PE570.900v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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Ændringsforslag  36 

Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af 

prioriteterne for 2015 

2015/2210(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  15b. gentager sin opfordring til 

medlemsstaterne til at inkorporere den 

ligestillingspolitiske dimension i deres 

stabilitets- og konvergensprogrammer og 

nationale reformprogrammer ved hjælp af 

kvalitative mål og foranstaltninger til 

bekæmpelse af vedvarende 

kønsskævheder og om systematisk at 

anvende principperne om 

kønsbudgettering; 

Or. en 

 

 


