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21.10.2015 A8-0307/26 

Poprawka  26 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. ubolewa z powodu decyzji Eurogrupy 

podejmowanych za zamkniętymi 

drzwiami, bez zapewnienia przejrzystości i 

właściwej rozliczalności; wzywa do 

publikacji protokołów z posiedzeń 

Eurogrupy; przypomina wniosek zawarty 

w sprawozdaniu w sprawie działań trojki i 

ubolewa z powodu braku legitymacji 

demokratycznej i demokratycznej 

rozliczalności Eurogrupy na szczeblu UE 

podczas przejmowania przez nią 

uprawnień wykonawczych na tym 

szczeblu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Poprawka  27 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, że równość jest 

podstawową wartością UE i niezbędnym 

warunkiem realizacji przewidzianych w 

strategii „Europa 2020” celów 

dotyczących zatrudnienia i zmniejszenia 

ubóstwa, które mogą zostać osiągnięte 

wyłącznie wówczas, gdy państwa 

członkowskie wdrożą nowe strategie 

polityczne propagujące 

równouprawnienie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Poprawka  28 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. wskazuje, że przegląd unijnych ram 

zarządzania gospodarczego powinien 

obejmować m.in. zastosowanie podejścia 

opartego na kwalifikowalności inwestycji 

poprzez zastosowanie metod budżetowania 

kapitałowego, takich jak metoda 

zamortyzowanego kosztu dla księgowania 

określonych kategorii wysokiej jakości 

inwestycji publicznych, generujących duże 

i wymierne korzyści społeczne i 

środowiskowe w okresach, w których 

zatrudnienie i produkcja znajdują się na 

poziomie poniżej ich potencjału; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Poprawka  29 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. wyraża zadowolenie, że Komisja 

publikuje analizy dla poszczególnych 

krajów i strefy euro trzy miesiące 

wcześniej niż w ubiegłych latach, ale 

obawia się, że sprawozdania krajowe są 

zbyt złożone, co utrudnia demokratyczny 

udział organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w tym procesie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Poprawka  30 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. jest poważnie zaniepokojony, że w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów 

Komisja pominęła niemal wszystkie 

zalecenia dotyczące dotacji o skutkach 

szkodliwych dla środowiska, reformę 

podatku środowiskowego i kwestię 

propagowania energii ze źródeł 

odnawialnych; ubolewa w szczególności, 

że w zaleceniach dla poszczególnych 

krajów na 2015 r. nie uwzględniono 

dotacji dla paliw kopalnych, które w UE 

mają wartość 70 mld EUR i mają 

podwójnie negatywny wpływ, gdyż 

obciążają budżety publiczne i utrudniają 

przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 

wzywa Komisję do zmiany kierunku w 

celu ekologizacji europejskiego semestru;  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Poprawka  31 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4b. opowiada się za usprawnionym 

procesem opracowywania i 

monitorowania zaleceń dla 

poszczególnych krajów oraz 

podejmowania w związku z nimi działań 

następczych; jest zdania, że Komisja 

powinna wyraźnie wskazać zalecenia 

mające na celu realizację 

zaktualizowanych i ambitnych celów 

krajowych w ramach strategii „Europa 

2020”; przypomina, że prawodawstwo 

zawiera zasadę, w myśl której państwa 

członkowskie muszą przestrzegać tych 

zaleceń lub wyjaśnić niezastosowanie się 

do nich; w tym kontekście wzywa państwa 

członkowskie do wyjaśnienia, jak 

alternatywne działania polityczne mogą 

pomóc w osiągnięciu krajowych celów w 

ramach strategii „Europa 2020” w sposób 

mierzalny, jeżeli nie przestrzega się 

zaleceń; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Poprawka  32 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4c. zwraca się do Komisji o dodanie do 

strategii opartej na trzech filarach, 

przedstawionej w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego na 2015 r., czwartego 

filaru dotyczącego opodatkowania, który 

obejmowałby mechanizm dorocznego 

monitorowania obejmujący na przykład 

zmiany w zakresie oszustw podatkowych i 

uchylania się od opodatkowania, sytuację 

w zakresie opodatkowania 

środowiskowego i reformy systemu dotacji 

oraz działania realizowane zarówno na 

szczeblu krajowym, jak i europejskim z 

myślą o wdrożeniu zaleceń dla 

poszczególnych krajów w celu poprawy 

sprawiedliwości podatkowej; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Poprawka  33 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4d. występuje o uwzględnienie 

dodatkowych wskaźników społecznych i 

środowiskowych, które powinny być 

przynajmniej równoważne z pozostałymi 

wskaźnikami procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

jest zdania, że takie wskaźniki muszą być 

ponadto w stanie inicjować działania 

naprawcze, nie zaś służyć wyłącznie 

„monitorowaniu” ogólnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej; podkreśla z 

naciskiem, że nadmierne bezrobocie, 

nierówność i ubóstwo także stwarzają 

zagrożenie, że w strefie euro zostanie 

zakłócona równowaga; przypomina swoje 

wielokrotne apele o przyjęcie wskaźników 

dotyczących efektywnego gospodarowania 

zasobami, wskaźników jednostkowego 

kosztu kapitału oraz innych wskaźników 

mających znaczenie dla monitorowania 

postępów w realizacji zaktualizowanych 

celów strategii „Europa 2020”, w tym 

wskaźników dotyczących 

konkurencyjności pozakosztowej w takich 

dziedzinach jak badania naukowe i 

rozwój, kształcenie i szkolenia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Poprawka  34 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. podkreśla, że ujęcie wskaźnika 

odnoszącego się do efektywnego 

gospodarowania zasobami w tabeli 

wskaźników procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

powinno przede wszystkim ułatwić 

monitorowanie postępów na drodze do 

oddzielenia rozwoju gospodarczego od 

wykorzystywania zasobów naturalnych; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Poprawka  35 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15a. podkreśla, że według Komisji 

opodatkowanie pracy stanowi ok. 53% 

łącznych przychodów podatkowych w 

strefie euro w porównaniu z 5,7% z 

opodatkowania środowiskowego; 

wskazuje, że istnieją szerokie możliwości 

przeprowadzenia przyjaznej dla 

środowiska reformy podatkowej; nalega 

zatem, aby zaktualizowana strategia 

„Europa 2020” oraz zalecenia dla 

poszczególnych krajów zawierały 

konkretne cele i wartości odniesienia 

dotyczące zarówno monitorowania 

stopniowego wycofywania 

zniekształcających rynek dotacji 

szkodliwych dla środowiska najpóźniej do 

2020 r., jak i podniesienia udziału 

podatków środowiskowych 

proporcjonalnie do łącznych przychodów 

podatkowych o co najmniej 5% do 2020 

r.; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Poprawka  36 

Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15b. ponawia swój apel do państw 

członkowskich o włączenie aspektu płci do 

programów stabilności i konwergencji 

oraz do krajowych programów reform 

poprzez ustanowienie celów i środków 

jakościowych, które pozwolą zniwelować 

utrzymujące się zróżnicowane traktowanie 

kobiet i mężczyzn, a także o systematyczne 

stosowanie zasad sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci; 

Or. en 

 

 


