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21.10.2015 A8-0307/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. vyjadruje poľutovanie nad 

rozhodnutiami euroskupiny prijatými 

za zatvorenými dverami bez 

transparentnosti a riadnej zodpovednosti; 

požaduje zverejňovanie zápisníc 

zo schôdzí euroskupiny; pripomína záver 

svojej správy o činnosti trojky odsudzujúci 

absenciu demokratickej legitímnosti 

a zodpovednosti euroskupiny na úrovni 

EÚ, keď preberá výkonné právomoci 

na úrovni EÚ; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže rovnosť je základnou 

hodnotou EÚ a nevyhnutnou podmienkou 

na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 

2020 v oblasti zamestnanosti a znižovania 

chudoby, ktoré je možné dosiahnuť 

len vtedy, ak budú členské štáty 

vykonávať nové politiky na podporu 

rodovej rovnosti; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0307/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. poukazuje na to, že táto úprava rámca 

správy hospodárskych záležitostí EÚ 

by mala zahŕňať okrem iného 

kvalifikované zaobchádzanie 

s investíciami, ktoré používajú metódy 

investičného plánovania, ako je metóda 

amortizovanej ceny pre účtovníctvo 

určitých kategórií kvalitných verejných 

investícií, ktoré vytvárajú veľký 

a merateľný spoločenský 

a environmentálny prínos za obdobia, 

počas ktorých zamestnanosť a produkcia 

nedosahuje svoj potenciál; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. víta skutočnosť, že Komisia 

uverejňuje svoju analýzu pre jednotlivé 

krajiny a eurozónu tri mesiace skôr než 

v predchádzajúcich rokoch, ale vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že správy 

o jednotlivých krajinách sú príliš zložité, 

čo obmedzuje demokratickú účasť 

organizácií občianskej spoločnosti v tomto 

procese; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0307/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. vyjadruje hlboké znepokojenie tým, 

že Komisia vypustila z odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny takmer všetky 

odporúčania týkajúce sa dotácií 

na činnosti, ktoré škodia životnému 

prostrediu, reformy environmentálneho 

zdaňovania  a podpory obnoviteľných 

zdrojov energie; vyjadruje poľutovanie 

najmä nad tým, že odporúčania 

pre jednotlivé krajiny na rok 2015 

sa nedotýkali dotácií fosílnych palív, ktoré 

v rámci EÚ predstavujú 70 miliárd EUR 

a majú dvojnásobný negatívny vplyv, 

keďže znižujú verejné rozpočty a ohrozujú 

prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo; 

vyzýva Komisiu, aby v snahe dosiahnuť 

väčšiu ekologizáciu európskeho semestra 

zvrátila aktuálne smerovanie;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4b. podporuje posilnený proces, pokiaľ 

ide o vypracúvanie, vykonávanie 

a monitorovanie odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny; domnieva sa, 

že Komisia by mala jednoznačne 

identifikovať odporúčania zamerané 

na plnenie aktualizovaných 

a ambicióznych vnútroštátnych cieľov 

stratégie Európa 2020; pripomína, 

že v právnych predpisoch je zakotvená 

zásada, podľa ktorej členské štáty musia 

tieto odporúčania „dodržiavať 

alebo vysvetliť“; vyzýva v tejto súvislosti 

členské štáty, aby vysvetlili, ako môžu 

alternatívne politické opatrenia prispieť 

k dosiahnutiu cieľov národnej stratégie 

Európa 2020 merateľným spôsobom, 

ak sa nedodržiavajú odporúčania; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4c. žiada Komisiu, aby k trojpilierovej 

stratégii, ktorú predstavila v rámci 

ročného prieskumu rastu na rok 2015, 

pridala štvrtý pilier týkajúci sa zdanenia, 

ktorý by zahŕňal ročný monitorovací 

mechanizmus pokrývajúci napríklad vývoj 

týkajúci sa daňových podvodov a únikov, 

aktuálny stav environmentálneho 

zdaňovania a reformu subvencií, 

a zároveň zaviedla opatrenia na 

vnútroštátnej aj európskej úrovni 

zamerané na konkrétne odporúčania 

pre jednotlivé krajiny na zlepšenie 

daňovej spravodlivosti; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4d. žiada zahrnutie dodatočných 

sociálnych a environmentálnych 

ukazovateľov, ktoré by mali byť 

prinajmenšom na rovnakej úrovni 

ako ostatné ukazovatele v postupe 

pri makroekonomickej nerovnováhe 

(PMN); zastáva názor, že tieto 

ukazovatele musia byť takisto schopné 

aktivovať nápravné opatrenie, a nie 

iba monitorovať celkovú sociálno-

ekonomickú situáciu; trvá na tom, že 

v dôsledku nadmerne vysokej 

nezamestnanosti, nerovnosti a chudoby 

hrozí v eurozóne vytváranie nerovnováhy; 

pripomína svoje opakované žiadosti 

o prijatie ukazovateľov efektívneho 

využívania zdrojov, ukazovateľov 

jednotkových kapitálových nákladov 

a iných ukazovateľov dôležitých 

pre monitorovanie pokroku pri 

dosahovaní cieľov Európa 2020 vrátane 

ukazovateľov súvisiacich s necenovou 

konkurencieschopnosťou v oblastiach, 

ako je výskum a vývoj, vzdelávanie 

a odborná príprava; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0307/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. zdôrazňuje, že začlenenie ukazovateľa 

efektívneho využívania zdrojov 

do hodnotiacej tabuľky PMN by malo 

predovšetkým uľahčiť monitorovanie 

pokroku dosiahnutého v oblasti 

oddeľovania hospodárskeho rastu 

od využívania prírodných zdrojov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. zdôrazňuje, že podľa Komisie 

predstavujú pracovné dane približne 53 % 

celkových príjmov z daní v eurozóne 

oproti 5,7 % environmentálnych daní; 

poukazuje na to, že existuje široký priestor 

pre takúto ekologickú daňovú reformu; 

naliehavo preto žiada, aby aktualizovaná 

stratégia Európa 2020, 

ako aj odporúčania pre jednotlivé krajiny 

obsahovali konkrétne ciele a referenčné 

hodnoty pre monitorovanie postupného 

rušenia ekologicky škodlivých dotácií 

narúšajúcich trh najneskôr do roku 2020, 

a aby sa do roku 2020 zvýšil podiel 

environmentálnych daní v pomere 

k celkovým daňovým príjmom najmenej 

o 5 %; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15b. opakuje svoju výzvu členským 

štátom, aby do svojich programov 

stability, konvergenčných programov 

a programov vnútroštátnych reforiem 

začlenili aj rodovú dimenziu nastavením 

kvalitatívnych cieľov a opatrení, ktoré 

riešia pretrvávajúce rodové rozdiely, 

a aby uplatňovali zásady rodového 

rozpočtovania; 

Or. en 

 

 


