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21.3.2019 A8-0088/21

Amendamentul 21
Markus Ferber
în numele Grupului PPE
Pervenche Berès
în numele Grupului S&D

Raport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
2018/2219(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 200

Propunerea de rezoluție Amendamentul

200. este foarte preocupat de faptul că 
opiniile Curții și cele ale Comisiei sunt 
extrem de divergente în ceea ce privește 
punerea în aplicare corespunzătoare de 
către Comisie a dispozițiilor referitoare la 
componenta preventivă în vederea 
îndeplinirii obiectivelor pe termen mediu; 
faptul că cele două instituții nu înțeleg 
deloc în același fel esența întrebării dacă 
Comisia a pus în aplicare în mod 
corespunzător sau nu componenta 
preventivă a Pactului de stabilitate și de 
creștere este un indiciu important al 
existenței unor diferențe de opinii 
substanțiale referitoare, pe de o parte, la 
caracterul adecvat al textului actelor 
juridice care reglementează în prezent 
punerea în aplicare a Pactului de 
stabilitate și de creștere și, pe de altă 
parte, la criteriile și considerentele în 
funcție de care se evaluează dacă acestea 
sunt aplicate;

eliminat
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21.3.2019 A8-0088/22

Amendamentul 22
Markus Ferber
în numele Grupului PPE

Raport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
2018/2219(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 201

Propunerea de rezoluție Amendamentul

201. consideră că constatările Curții, și 
anume faptul că, prin acțiunile sale, 
Comisia nu asigură îndeplinirea 
obiectivului principal al Regulamentului 
(CE) nr. 1466/978, ar putea fi considerate 
justificate pe baza unei interpretări strict 
literale a dispozițiilor regulamentului; cu 
toate acestea, consideră că Comisia a avut 
motive suficiente pentru a da dovadă de 
flexibilitate în aplicarea dispozițiilor 
regulamentului respectiv, având în vedere 
condițiile economice și cerințele de 
relansare a creșterii și de creștere a 
ocupării forței de muncă;

eliminat

_________________
8 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, 
p. 1).

Or. en



AM\1180338RO.docx PE637.648v01-00

RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0088/23

Amendamentul 23
Markus Ferber
în numele Grupului PPE
Pervenche Berès
în numele Grupului S&D

Raport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
2018/2219(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 202

Propunerea de rezoluție Amendamentul

202. consideră, de asemenea, că 
complexitatea tot mai mare a dispozițiilor 
Pactului de stabilitate și de creștere în 
ultimul deceniu de punere în aplicare 
necesită o reexaminare completă a actelor 
juridice respective și a interpretării 
acestora, având în vedere experiențele 
acumulate, precum și a evoluției reale a 
economiei europene și mondiale, 
caracterizate de o creștere modestă, de 
adâncirea inegalităților și de creșterea 
incertitudinilor;

eliminat
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21.3.2019 A8-0088/24

Amendamentul 24
Markus Ferber
în numele Grupului PPE
Pervenche Berès
în numele Grupului S&D

Raport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de 
descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
2018/2219(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 203

Propunerea de rezoluție Amendamentul

203. consideră că ar fi recomandabil să 
se efectueze o astfel de reexaminare luând 
totodată pe deplin în considerare cerințele 
privind punerea concretă în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 
2030 și să se evalueze dacă ar fi oportun 
să se analizeze posibilitatea de a înlocui 
actualul PSC, bazat pe paradigma 
austerității fiscale, cu un PSC alternativ 
de dezvoltare durabilă, care să asigure 
echilibrul necesar, complementaritatea și 
consolidarea reciprocă între prudența 
fiscală și obiectivele privind durabilitatea, 
făcând astfel să nu mai fie necesar să se 
extindă aplicarea normelor dincolo de 
limitele lor și evitând ciocnirile de opinii 
și de evaluări care rezultă din acest lucru 
în ceea ce privește coerența și justificarea 
politicilor.

eliminat

Or. en


