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21.10.2016 A8-0309/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá pokračující přístup Komise 

omezující počet doporučení a její snahu 

zefektivnit semestr zejména tím, že se při 

stanovování politických záměrů na příštích 

18 měsíců zaměří hlavně na klíčové 

prioritní oblasti relevantní 

z makroekonomického a sociálního 

hlediska; připomíná, že se tak usnadňuje 

provádění doporučení na základě 

komplexní a smysluplné řady stávajících 

hospodářských a sociálních kritérií; 

zdůrazňuje, že by snížení počtu doporučení 

mohlo také vést k lepšímu tematickému 

zaměření; zdůrazňuje, že je třeba snížit 

hospodářské rozdíly mezi členskými státy a 

dosáhnout jejich dalšího sbližování; 

5. vítá pokračující přístup Komise 

omezující počet doporučení a její snahu 

zefektivnit semestr zejména tím, že se při 

stanovování politických záměrů na příštích 

18 měsíců zaměří hlavně na klíčové 

prioritní oblasti relevantní 

z makroekonomického a sociálního 

hlediska; připomíná, že se tak usnadňuje 

provádění doporučení na základě 

komplexní a smysluplné řady stávajících 

hospodářských a sociálních kritérií; 

zdůrazňuje, že by snížení počtu doporučení 

mohlo také vést k lepšímu tematickému 

zaměření; vyjadřuje politování nad tím, že 

navzdory požadavku Parlamentu 

obsaženému v jeho usnesení ze dne 

25. února 2016 o roční analýze růstu na 

rok 2016 se daňové reformy v oblasti 

životního prostředí v doporučeních pro 

jednotlivé země neřeší; zdůrazňuje, že je 

třeba snížit hospodářské rozdíly mezi 

členskými státy a dosáhnout jejich dalšího 

sbližování; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje doporučení Komise pro tři 

členské státy, aby opustily postup při 

nadměrném schodku; souhlasí s Komisí, že 

vysoké a stálé přebytky běžného účtu 

naznačují potřebu stimulovat poptávku 

a investice, zejména investice dlouhodobé, 

s cílem reagovat na budoucí výzvy, pokud 

jde o dopravu a komunikace, digitální 

ekonomiku, vzdělávání, inovace a výzkum, 

změnu klimatu, energii, ochranu životního 

prostředí a stárnutí obyvatelstva; vyzývá 

Komisi, aby nadále podporovala 

odpovědné a udržitelné rozpočtové 

politiky, které jsou základem růstu 

a obnovy ve všech členských státech, a to 

tím, že bude klást větší důraz na investice 

a účinné veřejné výdaje, a aby podporovala 

udržitelné a sociálně vyvážené strukturální 

reformy; 

10. zdůrazňuje doporučení Komise pro tři 

členské státy, aby opustily postup při 

nadměrném schodku; souhlasí s Komisí, že 

vysoké a stálé přebytky běžného účtu 

naznačují potřebu stimulovat poptávku 

a investice, zejména investice dlouhodobé, 

s cílem reagovat na budoucí výzvy, pokud 

jde o dopravu a komunikace, digitální 

ekonomiku, vzdělávání, inovace a výzkum, 

změnu klimatu, energii, ochranu životního 

prostředí a stárnutí obyvatelstva; vyzývá 

Komisi, aby nadále podporovala 

odpovědné a udržitelné rozpočtové 

politiky, které jsou základem růstu 

a obnovy ve všech členských státech, a to 

tím, že bude klást větší důraz na investice 

a účinné veřejné výdaje, a aby podporovala 

udržitelné a sociálně vyvážené strukturální 

reformy; se znepokojením konstatuje, že 

v doporučeních pro jednotlivé země na 

rok 2016 nebyly zmíněny celková fiskální 

orientace eurozóny a fiskální prostor; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/9 

Pozměňovací návrh  9 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. konstatuje, že jsou třeba další opatření 

s cílem zvýšit finanční příležitosti, 

konkrétně pro malé a střední podniky, a 

omezit úvěry v selhání v eurozóně a v 

souladu s právními předpisy EU, aby byly 

finanční rozvahy bank spolehlivější, a 

zvýšila se tím schopnost bank poskytovat 

půjčky do reálné ekonomiky; zdůrazňuje, 

že je důležité postupně dokončit a provádět 

bankovní unii a rozvíjet unii kapitálových 

trhů s cílem vytvořit stabilní prostředí pro 

investice a růst a zabránit roztříštěnosti 

finančního trhu eurozóny; 

11. konstatuje, že jsou třeba další opatření 

s cílem zvýšit finanční příležitosti, 

konkrétně pro malé a střední podniky, 

a omezit úvěry v selhání v eurozóně a v 

souladu s právními předpisy EU, aby byly 

finanční rozvahy bank spolehlivější, 

a zvýšila se tím schopnost bank poskytovat 

půjčky do reálné ekonomiky; zdůrazňuje, 

že je důležité postupně dokončit a provádět 

bankovní unii, včetně dosažení pokroku na 

cestě k zavedení evropského systému 

pojištění vkladů, a rozvíjet unii 

kapitálových trhů s cílem vytvořit stabilní 

prostředí pro investice a růst a zabránit 

roztříštěnosti finančního trhu eurozóny; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Pozměňovací návrh  10 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že investice dosud 

zaostávají, nevedly k udržitelnému 

a inkluzivnímu růstu v EU a nepřispěly ke 

zlepšení podnikatelského prostředí; 

domnívá se, že je zapotřebí doplnit 

měnovou politiku vhodnou fiskální 

politikou zaměřenou na zvýšení růstu 

v EU, v souladu s pravidly Paktu o stabilitě 

a růstu a s jeho doložkami flexibility; 

konstatuje, že se v uplynulých letech 

výrazně snížily investice vládních institucí 

na nižší než celostátní úrovni, že však 

přesto stále představují zhruba šedesát 

procent veřejných investic v EU; 

zdůrazňuje, že nástroje investiční politiky, 

jako jsou například fond EFSI a ESI fondy, 

vyžadují vyvážené kombinované 

financování a vzájemnou doplňkovost, aby 

se zvýšila přidaná hodnota výdajů Unie 

tím, že přilákají další zdroje od 

soukromých investorů; zdůrazňuje proto, 

že by program na podporu strukturálních 

reforem měl při přípravě příslušného 

návrhu strukturální reformy zahrnout 

místní a regionální orgány; 

12. zdůrazňuje, že investice dosud 

zaostávají, nevedly k udržitelnému 

a inkluzivnímu růstu v EU a nepřispěly ke 

zlepšení podnikatelského prostředí; 

domnívá se, že je zapotřebí doplnit 

měnovou politiku vhodnou fiskální 

politikou zaměřenou na zvýšení růstu 

v EU, v souladu s pravidly Paktu o stabilitě 

a růstu a s jeho doložkami flexibility; 

konstatuje, že se v uplynulých letech 

výrazně snížily investice vládních institucí 

na nižší než celostátní úrovni, že však 

přesto stále představují zhruba 60 % 

veřejných investic v EU; zdůrazňuje, že 

nástroje investiční politiky, jako jsou 

například fond EFSI a ESI fondy, vyžadují 

vyvážené kombinované financování 

a vzájemnou doplňkovost, aby se zvýšila 

přidaná hodnota výdajů Unie tím, že 

přilákají další zdroje od soukromých 

investorů; zdůrazňuje proto, že by program 

na podporu strukturálních reforem měl při 

přípravě příslušného návrhu strukturální 

reformy zahrnout místní a regionální 

orgány; zdůrazňuje, že vstřícnější 

orientace fiskální politiky může vzejít 

pouze z vyšší domácí poptávky v zemích 

s přebytkem, což je zásadní nejen pro 

dodržení doporučení pro jednotlivé země, 

ale také pro dosažení soudržné a společné 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Pozměňovací návrh  11 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 

2016/2101(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že je důležité zabránit 

nadměrnému daňovému zatížení práce 

vzhledem k tomu, že nadměrné zdanění 

snižuje pobídky pro neaktivní, 

nezaměstnané, druhé výdělečně činné 

osoby v domácnosti a osoby s nízkými 

platy k tomu, aby se vracely do 

zaměstnání; 

17. zdůrazňuje, že je důležité zabránit 

nadměrnému daňovému zatížení práce a že 

je třeba zaměřit daně na jiné zdroje, 

například znečištění životního prostředí, 

vzhledem k tomu, že nadměrné zdanění 

snižuje pobídky pro neaktivní, 

nezaměstnané, druhé výdělečně činné 

osoby v domácnosti a osoby s nízkými 

platy k tomu, aby se vracely do 

zaměstnání; 

Or. en 

 

 


