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21.10.2015 A8-0307/26 

Predlog spremembe  26 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210 

Predlog resolucije 

Odstavek 16a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. obžaluje odločitve Euroskupine, ki so 

bile sprejete za zaprtimi vrati brez 

preglednosti in ustrezne odgovornosti; 

poziva k objavi zapisnika zasedanj 

Euroskupine; opozarja na sklepe iz 

svojega poročila o dejavnostih trojke, v 

katerih obžaluje pomanjkanje 

demokratične legitimnosti in odgovornosti 

Euroskupine na ravni EU, ko prevzema 

izvršilna pooblastila na tej ravni; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Predlog spremembe  27 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Da (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker je enakost temeljna vrednota EU 

in potrebni pogoj za izpolnjevanje ciljev 

strategije Evropa 2020 na področju 

zaposlovanja in zmanjšanja revščine, ki se 

lahko dosežejo le, če bodo države članice 

uvedle nove ukrepe za spodbujanje 

enakosti spolov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Predlog spremembe  28 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. opozarja, da bi morala revizija okvira 

EU za ekonomsko upravljanje med 

drugim vključevati kvalificirano 

obravnavo naložb z uporabo metod za 

vrednotenje naložbenih projektov, kot je 

metoda odplačne vrednosti, pri 

računovodski obravnavi določenih 

kategorij visokokakovostnih javnih 

naložb, ki ustvarjajo velike in merljive 

družbene in okoljske koristi v obdobjih, ko 

sta zaposlenost in proizvodnja manjši, kot 

bi lahko bili; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Predlog spremembe  29 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. pozdravlja dejstvo, da Komisija 

analizo za posamezne države in za 

evroobmočje objavlja tri mesece prej kot v 

prejšnjih letih, vendar se boji, da so 

poročila za posamezne države preobsežna 

in zato ovirajo demokratično udeležbo 

organizacij civilne družbe v procesu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Predlog spremembe  30 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. je močno zaskrbljen, ker je Komisija 

opustila skoraj vsa priporočila za 

posamezne države, ki so se nanašala na 

okolju škodljive subvencije, reformo 

okoljskega davka in spodbujanje energije 

iz obnovljivih virov; zlasti obžaluje, da v 

priporočilih za posamezne države za leto 

2015 niso bile obravnavane subvencije za 

fosilna goriva, ki v EU znašajo 70 milijard 

EUR in imajo dvojni negativni učinek, saj 

zmanjšujejo javne proračune ter 

škodujejo prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo; poziva Komisijo, naj ubere 

obratno pot in si prizadeva za okolju 

prijaznejši evropski semester;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Predlog spremembe  31 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4b. podpira okrepljen postopek v zvezi z 

izdajo, nadzorom in spremljanjem 

priporočil za posamezne države; meni, da 

bi morala Komisija izrecno opredeliti 

priporočila, katerih namen je doseganje 

posodobljenih in ambicioznih nacionalnih 

ciljev iz Strategije Evropa 2020; opozarja, 

da je v zakonodaji zapisano načelo, v 

skladu s katerim morajo države članice ta 

priporočila „izpolnjevati ali jih 

utemeljiti“; s tega vidika poziva države 

članice, naj razložijo, kako lahko k 

doseganju nacionalnih ciljev iz strategije 

Evropa 2020 na merljiv način prispevajo 

drugi politični ukrepi, če se priporočila ne 

upoštevajo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Predlog spremembe  32 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4c. poziva Komisijo, naj strategijo treh 

stebrov, predstavljeni v okviru letnega 

pregleda rasti za leto 2015, okrepi s 

četrtim stebrom o davkih, ki bi vključeval 

mehanizem letnega spremljanja, na 

primer, novosti v zvezi z davčnimi 

goljufijami in utajami, stanje okoljske 

obdavčitve in reform subvencioniranja ter 

ukrepe na nacionalni in evropski ravni za 

obravnavo posebnih priporočil za 

posamezne države za večjo davčno 

pravičnost; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Predlog spremembe  33 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4d. poziva k vključitvi dodatnih družbenih 

in okoljskih kazalnikov, ki bi morali biti 

vsaj enakovredni drugim kazalnikom v 

postopku v zvezi z makroekonomskim 

neravnotežjem; meni, da morajo ti 

kazalniki omogočati, da se sprožijo 

popravni ukrepi, ne da se z njimi zgolj 

„spremljajo“ splošne socialne in 

ekonomske razmere; vztraja, da bi lahko 

ravnotežje euroobmočja ogrožali tudi zelo 

visoka brezposelnost, neenakost in 

revščina; opozarja, da je že velikokrat 

pozval k temu, naj se sprejmejo kazalniki 

za učinkovito rabo virov, kazalniki o 

stroških kapitala na enoto in drugi 

kazalniki, primerni za spremljanje 

napredka pri doseganju posodobljenih 

ciljev strategije Evropa 2020, vključno s 

kazalniki v zvezi z nestroškovno 

konkurenčnostjo na področjih, kot so 

raziskave in razvoj, izobraževanje in 

usposabljanje; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Predlog spremembe  34 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. poudarja, da bi morala vključitev 

kazalnika o učinkoviti rabi virov v 

preglednico za postopek v zvezi z 

makroekonomskim neravnotežjem zlasti 

olajšati spremljanje napredka v smeri 

prekinjanja povezave med ekonomskim 

razvojem in uporabo naravnih virov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Predlog spremembe  35 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  15a. poudarja navedbe Komisije, da davki 

na delo predstavljajo približno 53 % 

skupnih davčnih prihodkov v 

euroobmočju v primerjavi s 5,7 % iz 

okoljskih obdavčitev; poudarja, da je 

veliko možnosti za okolju prijazno davčno 

reformo; zato poziva, da bi morala 

posodobljena strategija Evropa 2020 in 

priporočila za posamezne države 

vključevati posebne cilje in primerjalna 

merila za spremljanje postopnega 

ukinjanja okolju škodljivih subvencij, ki 

izkrivljajo trg, najpozneje do leta 2020 in 

za povečanje deleža okoljskih davkov v 

primerjavi s celotnim davčnim prihodkom 

za najmanj 5 odstotnih točk do leta 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Predlog spremembe  36 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  15b. ponovno poziva države članice, naj 

razsežnost spolov vključijo v svoje 

programe za stabilnost in konvergenco in 

v nacionalne programe reform, tako da 

določijo kvalitativne cilje in ukrepe, ki 

odpravljajo obstoječe razlike med 

spoloma, ter pri pripravi proračuna 

dosledno sledijo načelom enakosti spolov; 

Or. en 

 

 

 


