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21.10.2015 A8-0307/26 

Ändringsförslag  26 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet beklagar de 

beslut som Eurogruppen fattade bakom 

stängda dörrar utan insyn och korrekt 

ansvarsskyldighet. Parlamentet anser att 

protokollen från Eurogruppens möten bör 

offentliggöras. Parlamentet påminner om 

slutsatserna i sin rapport om trojkans 

verksamhet och beklagar Eurogruppens 

avsaknad av demokratisk legitimitet och 

ansvarsskyldighet på EU-nivå när den 

verkställer sina EU-omfattande 

befogenheter. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Ändringsförslag  27 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. Jämställdhet är ett grundläggande 

värde för EU och en förutsättning för att 

uppnå målen om sysselsättning och 

minskad fattigdom i Europa 2020-

strategin, vilka endast kan uppnås om 

medlemsstaterna vidtar nya 

jämställdhetsfrämjande åtgärder. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Ändringsförslag  28 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet påpekar att en 

översyn av EU:s ram för ekonomisk 

styrning bl.a. bör omfatta en kvalificerad 

behandling av investeringar genom att 

man använder metoder för 

investeringskalkylering, t.ex. 

nettokostnadsmetoden, för redovisning av 

vissa kategorier av högkvalitativa 

offentliga investeringar som genererar 

stora och mätbara resultat för samhället 

och miljön under perioder då resultaten i 

fråga om sysselsättning och produktion 

ligger under sin potential. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Ändringsförslag  29 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet välkomnar att 

kommissionen offentliggör sina 

landsspecifika analyser och analysen av 

euroområdet tre månader tidigare än 

föregående år, men är oroat över att 

landsrapporterna är för invecklade, vilket 

försvårar ett demokratiskt deltagande av 

civilsamhällesorganisationer i processen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Ändringsförslag  30 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet är starkt oroat 

över att kommissionen har tagit bort 

nästan alla rekommendationer om 

miljöfarliga subventioner, 

miljöskattereformer och främjandet av 

förnybara energikällor från de 

landsspecifika rekommendationerna. 

Parlamentet beklagar i synnerhet att de 

landsspecifika rekommendationerna 2015 

inte tar upp subventioner av fossila 

bränslen, som uppgår till 70 miljarder 

euro inom EU och är dubbelt negativa 

genom att belasta offentliga budgetar och 

skada övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ändra riktning och 

satsa på att göra den europeiska 

planeringsterminen mer miljövänlig.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Ändringsförslag  31 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4b. Europaparlamentet stöder en 

förbättrad utveckling, uppföljning och 

övervakning av de landsspecifika 

rekommendationerna. Parlamentet anser 

att kommissionen uttryckligen bör 

identifiera rekommendationer som är 

inriktade på att uppnå de nationella 

målen inom ramen för den uppdaterade 

och ambitiösa Europa 2020-strategin. 

Parlamentet erinrar om att 

medlemsstaterna ska rätta sig efter 

lagstiftningens ”följ eller förklara”-

princip när det gäller dessa 

rekommendationer. Parlamentet 

uppmanar i detta avseende 

medlemsstaterna att förklara hur 

alternativa politiska åtgärder kan bidra 

till att de nationella Europa 2020-målen 

uppnås på ett mätbart sätt om 

rekommendationerna inte följs. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Ändringsförslag  32 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4c. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till den tredelade 

strategin, som redovisas i den årliga 

tillväxtöversikten 2015, lägga till en fjärde 

del om beskattning, med en årlig 

övervakningsmekanism som till exempel 

omfattar utvecklingen av 

skattebedrägerier och 

skatteundandragande, läget inom 

miljöbeskattning och 

subventionsreformer, samt åtgärder på 

både nationell och europeisk nivå för att 

ta itu med bestämda landsspecifika 

rekommendationer som ökar 

skatterättvisan. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Ändringsförslag  33 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4d. Europaparlamentet anser att sociala 

och miljörelaterade indikatorer måste 

inkluderas och ha minst samma tyngd 

som andra indikatorer i förfarandet vid 

makroekonomiska obalanser. Parlamentet 

anser att sådana indikatorer även måste 

kunna utlösa korrigerande åtgärder och 

inte bara vara till för att övervaka den 

allmänna socioekonomiska situationen. 

Parlamentet hävdar att alltför stor 

arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom 

också hotar att skapa obalanser i 

euroområdet. Parlamentet erinrar om 

sina upprepade uppmaningar om 

införande av indikatorer för 

resurseffektivitet, indikatorer för 

enhetskapitalkostnader samt andra 

indikatorer för övervakning av 

framstegen i riktning mot de uppdaterade 

Europa 2020-målen. Detta gäller även 

indikatorer för icke kostnadsrelaterad 

konkurrenskraft inom bland annat 

forskning och utveckling samt utbildning. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Ändringsförslag  34 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet betonar att en 

integrering av en indikator för 

resurseffektivitet i resultattavlan för 

makroekonomiska obalanser särskilt bör 

underlätta övervakningen av framstegen 

när det gäller att bryta sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och utnyttjande av 

naturresurser. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Ändringsförslag  35 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  15a. Europaparlamentet betonar att 

skatter på arbete enligt kommissionen står 

för ungefär 53 % av de totala 

skatteintäkterna i euroområdet, jämfört 

med 5,7 % för miljöskatter. Parlamentet 

påpekar att det finns stort utrymme för 

sådana miljövänliga skattereformer. 

Parlamentet kräver därför att en 

uppdaterad Europa 2020-strategi och 

landsspecifika rekommendationer ska 

omfatta specifika mål och riktmärken 

både för att övervaka att subventioner 

som snedvrider konkurrensen och skadar 

miljön avvecklas fram till 2020 och för att 

öka miljöskatternas andel av de totala 

skatteintäkterna med minst 5 % fram till 

2020. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Ändringsförslag  36 

Ernest Urtasun 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  15b. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till medlemsstaterna att införa 

jämställdhetsperspektivet i sina stabilitets- 

och konvergensprogram och i sina 

nationella reformprogram genom att 

fastställa kvalitativa mål och åtgärder som 

kommer till rätta med de fortsatta 

könsskillnaderna, och att systematiskt 

tillämpa principen om genusbudgetering. 

Or. en 

 

 


