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7.3.2018 A8-0047/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ea. keďže hlavná iniciatíva EÚ pre 

Európu efektívne využívajúcu zdroje 

vyžaduje, aby environmentálne dane 

predstavovali 10 % všetkých príjmov z 

daní a príspevkov sociálneho 

zabezpečenia do roku 2020, čo je výrazný 

nárast oproti priemeru EÚ na úrovni 

6,3 % v roku 2015; keďže 

environmentálne dane sú menej škodlivé 

pre rast než zdanenie práce; keďže podľa 

MMF boli dotácie na energiu z fosílnych 

zdrojov v EÚ v roku 2013 na úrovni 

603 EUR na osobu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. berie na vedomie celkovo neutrálne 

zámery fiškálnej politiky navrhnuté v 

odporúčaniach pre eurozónu, pričom 

poukazuje na to, že sa očakáva, že v roku 

2018 budú zámery fiškálnej politiky vo 

viacerých členských štátoch  mierne 

expanzívne; pripomína, že dôsledné 

vykonávanie a dodržiavanie fiškálnych 

predpisov Únie, vrátane úplného 

rešpektovania existujúcich doložiek 

flexibility, sú kľúčové pre riadne 

fungovanie HMÚ; 

8. berie na vedomie celkovo neutrálne 

zámery fiškálnej politiky navrhnuté v 

odporúčaniach pre eurozónu, pričom 

poukazuje na to, že sa očakáva, že v roku 

2018 budú zámery fiškálnej politiky vo 

viacerých členských štátoch mierne 

expanzívne; vyzýva na širšiu reformu 

rámca správy hospodárskych záležitostí 

EÚ v záujme začlenenia koncepcie 

zámerov fiškálnej politiky eurozóny do 

fiškálnych pravidiel s cieľom 

presmerovať ju z jej súčasného zamerania 

na vonkajšiu konkurencieschopnosť a 

cyklické rozpočtové politiky smerom k 

dlhodobej udržateľnosti rozpočtu a na 

ochranu investícií a výdavkov na sociálne 

zabezpečenie v čase hospodárskeho 

poklesu a recesie; pripomína, že dôsledné 

vykonávanie a dodržiavanie týchto 

reformovaných fiškálnych predpisov Únie 

je kľúčové pre riadne fungovanie HMÚ; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že zámerom fiškálnej 

politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni 

eurozóny musí byť popri krátkodobej 

makroekonomickej stabilizácii vyváženie 

dlhodobej udržateľnosti verejných financií 

a investícií v plnom súlade s Paktom 

stability a rastu; 

9. zdôrazňuje, že zámerom fiškálnej 

politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni 

eurozóny musí byť popri krátkodobej 

makroekonomickej stabilizácii vyváženie 

dlhodobej udržateľnosti verejných financií 

a investícií v plnom súlade s 

reformovaným Paktom stability a rastu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. požaduje preskúmania zdaňovania 

zamerané na dosiahnutie spravodlivej 

rovnováhy zdaňovania kapitálu, práce a 

spotreby; 

16. požaduje preskúmania zdaňovania 

zamerané na  zabezpečenie progresivity 

daňových systémov a podporu presunu 

daňového zaťaženia z práce na 

zdaňovanie znečistenia a iné zdroje 

zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre 

rast; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. víta skutočnosť, že v RPR na rok 

2018 sa uznáva potreba efektívnych a 

spravodlivých daňových systémov, ktoré 

poskytujú správne stimuly pre hospodárske 

činnosti; podporuje iniciatívy Komisie, 

ktorých cieľom je dosiahnuť väčšiu 

transparentnosť a reformovaný systém 

DPH, a berie na vedomie prácu, ktorá sa 

vykonala na spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmu právnických osôb; 

víta úsilie na medzinárodnej úrovni 

zamerané na boj proti daňovým 

podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu 

sa daňovým povinnostiam; poznamenáva, 

že zlepšenie účinnosti vnútroštátnych 

daňových systémov môže výrazne zvýšiť 

verejné príjmy; 

21. víta skutočnosť, že v RPR na rok 

2018 sa uznáva potreba efektívnych a 

spravodlivých daňových systémov, ktoré 

poskytujú správne stimuly pre hospodárske 

činnosti; podporuje iniciatívy Komisie, 

ktorých cieľom je dosiahnuť väčšiu 

verejnú transparentnosť a reformovaný 

systém DPH, a berie na vedomie prácu, 

ktorá sa vykonala na spoločnom 

konsolidovanom základe dane z príjmu 

právnických osôb; víta úsilie na európskej 

a medzinárodnej úrovni s cieľom bojovať 

proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam, ale vyzýva členské 

štáty, aby urýchlili prijatie kľúčových 

daňových reforiem a právnych predpisov 

proti praniu špinavých peňazí v Európskej 

únii; poznamenáva, že zlepšenie účinnosti 

vnútroštátnych daňových systémov môže 

výrazne zvýšiť verejné príjmy; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 

2017/2226(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. víta názor Komisie, že korupcia je 

stále prekážkou investícií v niektorých 

členských štátoch a že rešpektovanie 

právneho štátu a nezávislého súdnictva a 

orgánov presadzovania práva je potrebné 

na zabezpečenie riadneho hospodárskeho 

rozvoja; ľutuje však, že Komisia ukončila 

vydávanie výročnej správy o boji proti 

korupcii, a vyzýva ju, aby túto každoročnú 

analýzu korupcie v členských štátoch 

obnovila a poskytla mechanizmy na boj 

proti tomuto javu; 

Or. en 

 

 


