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6.3.2019 A8-0087/18

Amendamentul 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
în numele Grupului GUE/NGL
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Înființarea Fondului Monetar European
(2017/0333R(APP))

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a asigura o 
procedură eficientă de luare a deciziilor în 
cadrul MES reformat, în special în situații 
de urgență; în acest context, solicită o 
evaluare a structurii de guvernanță actuale;

14. subliniază necesitatea de a asigura o 
procedură eficientă de luare a deciziilor în 
cadrul MES reformat, în special în situații 
de urgență; în acest context, solicită o 
evaluare a structurii de guvernanță actuale, 
care va asigura menținerea unui dialog 
favorabil incluziunii cu toate părțile 
interesate, cu respectarea 
particularităților naționale și a 
principiilor transparenței, 
responsabilității și simplității;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Amendamentul 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Înființarea Fondului Monetar European
(2017/0333R(APP))

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. consideră că acele state membre 
care nu sunt în măsură să își ramburseze 
datoriile către Eurogrup, FESF și MES, 
fără ca acest lucru să le afecteze grav 
capacitatea de a furniza servicii 
economice și sociale de bază populației 
lor, ar trebui să aibă în vedere toate 
opțiunile disponibile, inclusiv 
suspendarea unilaterală a rambursării 
datoriei și anularea datoriilor;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Amendamentul 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Înființarea Fondului Monetar European
(2017/0333R(APP))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că buna funcționare a 
UEM este susținută de existența unei 
instituții care servește drept „creditor de 
ultimă instanță”; ia act, în acest context, de 
contribuția pozitivă a MES la abordarea 
deficiențelor cadrului instituțional al UEM, 
și anume prin acordarea de asistență 
financiară mai multor state membre 
afectate de criza financiară mondială și de 
criza datoriilor suverane;

3. subliniază că buna funcționare a 
unei UEM este susținută de existența unei 
instituții care servește drept „creditor de 
ultimă instanță”; ia act, în acest context, de 
contribuția MES la abordarea deficiențelor 
cadrului instituțional al UEM, și anume 
prin acordarea de asistență financiară mai 
multor state membre afectate de criza 
financiară mondială și de criza datoriilor 
suverane, sub rezerva aplicării unor 
măsuri fiscale regresive, a reducerii 
salariilor și a limitării prestațiilor din 
sectorul serviciilor publice, care 
determină, la rândul lor, condiții 
socioeconomice defavorabile, creșterea 
șomajului, a sărăciei și a inegalităților;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Amendamentul 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
în numele Grupului GUE/NGL
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Înființarea Fondului Monetar European
(2017/0333R(APP))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că, dacă pe viitor vor fi 
implicate resurse bugetare ale UE, 
Parlamentul ar trebui să aibă puterea 
politică de a exercita toate drepturile de 
control bugetar aplicabile asupra MES în 
cadrul procedurii de descărcare de 
gestiune; constată că, în acest caz, Curtea 
de Conturi Europeană ar trebui considerată 
drept auditor extern independent și ar 
trebui să i se acorde un rol clar și formal în 
procedura de descărcare de gestiune;

5. solicită ca bugetul UE să 
contribuie la resursele MES pentru a 
permite Parlamentului European să își 
exercite dreptul de control bugetar în 
cadrul procedurii de descărcare de 
gestiune; constată că, în acest caz, Curtea 
de Conturi Europeană ar trebui considerată 
drept auditor extern independent și ar 
trebui să i se acorde un rol clar și formal în 
procedura de descărcare de gestiune;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Amendamentul 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
în numele Grupului GUE/NGL
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Înființarea Fondului Monetar European
(2017/0333R(APP))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă faptul că programele 
anterioare de ajustare macroeconomică 
nu au respectat în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale Uniunii și 
cadrul juridic general și, în pofida acestui 
fapt, nu au făcut obiectul controlului 
judiciar, beneficiind de structura 
interguvernamentală a MES; este de 
acord cu propunerea Comisiei, care 
afirmă faptul că programele de ajustare 
ar trebui să fie însoțite de evaluări ale 
impactului social și să se alinieze la 
acestea; subliniază totuși că aceste 
evaluări ale impactului nu trebuie să 
permită o ratificare lipsită de spirit critic a 
măsurilor de consolidare fiscală, după 
cum a fost cazul până în prezent, ci ar 
trebui, mai degrabă, să analizeze, să 
monitorizeze și să gestioneze consecințele 
sociale intenționate și neintenționate ale 
măsurilor de politică planificate și orice 
procese de schimbare socială invocate de 
intervențiile respective; solicită integrarea 
unor astfel de obligații detaliate în 
statutul MES și derularea unor evaluări 
pertinente ale impactului social pentru 
toate programele precedente;
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6.3.2019 A8-0087/23

Amendamentul 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Înființarea Fondului Monetar European
(2017/0333R(APP))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază riscurile care decurg din 
întârzierea aprofundării uniunii bancare; 
salută concluziile din raportul din 4 
decembrie 2018 al Eurogrupului adresat 
liderilor privind aprofundarea UEM, raport 
care a fost aprobat, în toate elementele sale, 
la summitul zonei euro din 14 decembrie 
2018; salută, în special, devansarea 
introducerii mecanismului comun de 
sprijin pentru Fondul unic de rezoluție, cu 
condiția să se înregistreze progrese 
suficiente în materie de reducere a 
riscurilor, ceea ce se va evalua în 2020, 
precum și aprobarea listei termenilor și 
condițiilor de principiu privind reforma 
MES; reamintește poziția sa anterioară 
privind necesitatea de a finaliza sistemul 
european de asigurare a depozitelor 
(EDIS), recunoscând că reducerea 
riscurilor și partajarea riscurilor ar trebui să 
funcționeze în paralel; constată că nu s-a 
ajuns la un rezultat imediat în ceea ce 
privește viitorul buget al zonei euro și 
funcția de stabilizare, dar ia act de 
mandatul de a lucra la instrumentul bugetar 
pentru convergență și competitivitate; 
subliniază că au fost realizate progrese 

16. subliniază riscurile care decurg din 
întârzierea aprofundării Uniunii bancare; 
salută concluziile din raportul din 4 
decembrie 2018 al Eurogrupului adresat 
liderilor privind aprofundarea UEM, raport 
care a fost aprobat, în toate elementele sale, 
la summitul zonei euro din 14 decembrie 
2018; salută, în special, devansarea 
introducerii mecanismului comun de 
sprijin pentru Fondul unic de rezoluție, cu 
condiția să se înregistreze progrese 
suficiente în materie de reducere a 
riscurilor, ceea ce se va evalua în 2020, 
precum și aprobarea listei termenilor și 
condițiilor de principiu privind reforma 
MES; reamintește poziția anterioară a 
Parlamentului privind necesitatea de a 
finaliza EDIS, recunoscând că reducerea 
riscurilor și partajarea riscurilor ar trebui să 
funcționeze în paralel; consideră că fondul 
ar trebui să asigure finanțare în scopul 
constituirii unei baze financiare pentru 
un sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS) garantat în totalitate, 
în conformitate cu propunerea Comisiei 
prezentată la 24 noiembrie 20151, sau să 
realizeze în timp util intervenții publice 

1 COM(2015)0586.
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semnificative în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; reamintește că Parlamentul a 
contribuit substanțial la acest lucru, în 
special în ceea ce privește pachetul bancar 
și mecanismul de protecție prudențial 
pentru creditele neperformante;

menite să asigure protecție pentru o 
economie robustă și ocuparea forței de 
muncă; constată că nu s-a ajuns la un 
rezultat imediat în ceea ce privește viitorul 
buget al zonei euro și funcția de stabilizare, 
dar ia act, totodată, de mandatul de a lucra 
la instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate; subliniază că au fost 
realizate progrese semnificative în 
domeniul reducerii riscurilor; reamintește, 
de asemenea, că Parlamentul European a 
contribuit substanțial pentru a face posibil 
acest lucru, în special în ceea ce privește 
așa-numitul pachet bancar și mecanismul 
de protecție prudențial pentru creditele 
neperformante;

Or. en


