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7.3.2018 A8-0047/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že stěžejní 

iniciativa EU „Evropa účinněji využívající 

zdroje“ požaduje, aby environmentální 

daně tvořily do roku 2020 10 % celkových 

příjmů z daní a příspěvků na sociální 

zabezpečení, což je oproti unijnímu 

průměru z roku 2015, tedy 6,3 %, výrazné 

zvýšení; vzhledem k tomu, že 

environmentální daně mají na růst méně 

škodlivý vliv než zdanění práce; vzhledem 

k tomu, že podle MMF činily v roce 2013 

dotace na fosilní energii v Evropské unii 

603 EUR na osobu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. bere na vědomí, že doporučení pro 

eurozónu obsahují celkově neutrální 

orientaci fiskální politiky, i když se v roce 

2018 očekává, že orientace fiskální politiky 

bude v řadě členských států mírně 

expanzivní; připomíná, že konzistentní 

provádění a soulad s fiskálními pravidly 

Unie, včetně plného dodržování 

stávajících ustanovení o pružnosti, jsou 

pro řádné fungování HMU klíčové; 

8. bere na vědomí, že doporučení pro 

eurozónu obsahují celkově neutrální 

orientaci fiskální politiky, i když se v roce 

2018 očekává, že orientace fiskální politiky 

bude v řadě členských států mírně 

expanzivní; vyzývá k široké reformě rámce 

hospodářské správy EU s cílem začlenit 

do fiskálních pravidel koncept celkové 

orientace fiskální politiky eurozóny, 

změnit její směřování ze současného 

důrazu na externí konkurenceschopnost a 

procyklické rozpočtové politiky směrem k 

dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti a k 

ochraně investic a výdajů systémů 

sociálního zabezpečení v době 

hospodářského poklesu a recese; 
připomíná, že konzistentní provádění a 

soulad s těmito revidovanými fiskálními 

pravidly Unie jsou pro řádné fungování 

HMU klíčové; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že orientace fiskálních 

politik na úrovni členských států i 

eurozóny musí být nastavena tak, aby byla 

zajištěna rovnováha mezi dlouhodobou 

udržitelností veřejných financí a investic 

spojených s důsledným dodržováním Paktu 

o stabilitě a růstu na straně jedné a 

krátkodobou makroekonomickou stabilitou 

na straně druhé; 

9. zdůrazňuje, že orientace fiskálních 

politik na úrovni členských států i 

eurozóny musí být nastavena tak, aby byla 

zajištěna rovnováha mezi dlouhodobou 

udržitelností veřejných financí a investic 

spojených s důsledným dodržováním 

revidovaného Paktu o stabilitě a růstu na 

straně jedné a krátkodobou 

makroekonomickou stabilitou na straně 

druhé; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/7 

Pozměňovací návrh  7 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k přezkumu zdanění 

zaměřenému na dosažení spravedlivé 

rovnováhy zdanění kapitálu, pracovní síly 

a spotřeby; 

16. vyzývá k přezkumu zdanění 

zaměřenému na zajištění progresivity 

daňových systémů a na podporu přenesení 

důrazu ze zdanění práce na zdanění 

znečišťování životního prostředí a další 

daňové zdroje, které mají méně negativní 

dopady na růst; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/8 

Pozměňovací návrh  8 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá skutečnost, že roční analýza 

růstu na rok 2018 uznává potřebu účinných 

a spravedlivých daňových systémů 

poskytujících správné pobídky pro 

hospodářskou činnost; podporuje iniciativy 

Komise směřující k dosažení větší 

transparentnosti a reformy systému DPH a 

bere na vědomí práci, která byla vykonána 

pro společný konsolidovaný základ daně 

z příjmu právnických osob; vítá 

mezinárodní úsilí zaměřené na boj proti 

daňovým podvodům, daňovým únikům a 

vyhýbání se daňovým povinnostem; 

poukazuje na to, že zlepšování efektivity 

vnitrostátních daňových systémů může 

významnou měrou zvýšit příjmy státu; 

21. vítá skutečnost, že roční analýza 

růstu na rok 2018 uznává potřebu účinných 

a spravedlivých daňových systémů 

poskytujících správné pobídky pro 

hospodářskou činnost; podporuje iniciativy 

Komise směřující k dosažení větší veřejné 

transparentnosti a reformy systému DPH a 

bere na vědomí práci, která byla vykonána 

pro společný konsolidovaný základ daně 

z příjmu právnických osob; vítá úsilí na 

evropské a mezinárodní úrovni zaměřené 

na boj proti daňovým únikům a vyhýbání 

se daňovým povinnostem, současně však 

členské státy vyzývá, aby urychlily 

přijímání klíčových daňových reforem a 

právních předpisů na boj proti praní 

peněz v Evropské unii; poukazuje na to, že 

zlepšování efektivity vnitrostátních 

daňových systémů může významnou 

měrou zvýšit příjmy státu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/9 

Pozměňovací návrh  9 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vítá, že Komise uznala, že v 

některých členských státech korupce 

doposud představuje překážku bránící 

investicím a že nezbytnou podmínkou pro 

zajištění řádného hospodářského rozvoje 

je dodržování právního státu a nezávislosti 

soudnictví a donucovacích orgánů; 

vyjadřuje nicméně politování nad tím, že 

Komise přestala vydávat výroční zprávy o 

boji proti korupci, a vyzývá Komisi, aby 

tuto každoroční analýzu situace v 

členských státech, pokud jde o korupci, 

začala opět provádět a aby poskytovala 

mechanismy umožňujících její potírání; 

Or. en 

 

 


