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6.3.2019 A8-0159/10

Amendamentul 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 
pentru 2019
(2018/2119(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât excedentul de cont curent a 
atins nivelul maxim în 2017 și urmează să 
scadă ușor pentru a se situa la aproximativ 
3,6 % din PIB în zona euro și la 2,3 % din 
PIB în UE în 2019 și 2020, fiind astfel 
printre cele mai ridicate din lume,

K. întrucât excedentul de cont curent a 
atins nivelul maxim în 2017 și urmează să 
scadă ușor pentru a se situa la aproximativ 
3,6 % din PIB în zona euro și la 2,3 % din 
PIB în UE în 2019 și 2020, fiind astfel 
printre cele mai ridicate din lume, întrucât 
unele state membre continuă să 
înregistreze în mod constant excedente 
mari de cont curent, cu mult peste pragul 
de alertă de 6 % din PIB; întrucât acest 
dezechilibru macroeconomic afectează 
stabilitatea și sustenabilitatea întregii UE, 
împiedicând procesul de reechilibrare 
între economiile din zona euro;
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6.3.2019 A8-0159/11

Amendamentul 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
(2018/2119(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că dispozițiile Pactului de 
stabilitate și de creștere au fost aplicate 
mai strict în unele state membre decât în 
altele, în funcție de influența politică a 
guvernelor acestora, consolidând astfel 
percepția că Comisia folosește „standarde 
duble” în aplicarea dispozițiilor bugetare;
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6.3.2019 A8-0159/12

Amendamentul 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 
pentru 2019
(2018/2119(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că există încă un deficit de 
investiții în zona euro, în ciuda rezultatelor 
pozitive ale Planului de investiții pentru 
Europa; atrage atenția că, în contextul 
actual marcat de semne de încetinire a 
creșterii economice și de riscuri și 
provocări externe mai mari, investițiile 
publice și private joacă un rol important în 
facilitarea creșterii economice și a 
convergenței la nivel european;

10. constată că există încă un deficit 
important de investiții în zona euro, în 
ciuda rezultatelor Planului de investiții 
pentru Europa; atrage atenția că, în 
contextul actual marcat de semne de 
încetinire a creșterii economice, de 
normalizare incipientă a politicii 
monetare și de riscuri și provocări externe 
mai mari, investițiile publice și private 
joacă un rol important în facilitarea 
creșterii economice și a convergenței la 
nivel european; invită Comisia, în acest 
sens, să efectueze de urgență o revizuire 
cuprinzătoare a dispozițiilor în vigoare ale 
Pactului de stabilitate și de creștere, cu 
scopul de a excepta investițiile publice 
productive și contribuțiile naționale la 
fondurile UE de la calcularea deficitelor 
bugetare;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/13

Amendamentul 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
(2018/2119(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. evidențiază că, pentru a face față 
unor eventuale șocuri viitoare, se impune 
realizarea de progrese în ceea ce privește 
aprofundarea UEM; reamintește că 
aprofundarea UEM va necesita un 
angajament politic ferm, o guvernare 
eficientă și responsabilitate democratică; 
reamintește importanța unui sector bancar 
rezilient și a reglementării sale eficiente și 
adecvate pentru a proteja stabilitatea 
financiară; solicită finalizarea treptată a 
uniunii bancare, cu ajutorul unui sistem 
european credibil de asigurare a 
depozitelor, precum și al unor eforturi 
continue de reducere a creditelor 
neperformante; ia act de mandatul acordat 
Eurogrupului de reuniunea la nivel înalt a 
zonei euro cu privire la elaborarea unui 
instrument bugetar pentru convergență și 
competitivitate;

25. evidențiază că, pentru a face față 
unor eventuale șocuri viitoare, se impune 
realizarea de progrese în ceea ce privește 
aprofundarea UEM; reamintește că 
aprofundarea UEM va necesita un 
angajament politic ferm, o guvernare 
eficientă și responsabilitate democratică; 
reamintește importanța unui sector bancar 
rezilient și a reglementării sale eficiente și 
adecvate pentru a proteja stabilitatea 
financiară; solicită finalizarea treptată a 
uniunii bancare, cu ajutorul unui sistem 
european credibil de asigurare a 
depozitelor; constată că s-au înregistrat 
progrese substanțiale în ceea ce privește 
reducerea creditelor neperformante, în 
timp ce expunerile la valori mobiliare 
nelichide de nivelurile 2 și 3 continuă să 
prezinte riscuri semnificative la adresa 
stabilității financiare și, prin urmare, ar 
trebui reduse în mod semnificativ; ia act 
de mandatul acordat Eurogrupului de 
reuniunea la nivel înalt a zonei euro cu 
privire la elaborarea unui instrument 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/14

Amendamentul 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 
pentru 2019
(2018/2119(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. reamintește faptul că componenta 
corectivă a procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice nu a fost 
aplicată până în prezent și că excedentele 
de cont curent rămân în mare parte 
neabordate; invită Comisia, în acest sens, 
să ia măsuri decisive și eficiente pentru a 
se asigura că excedentele excesive pot fi 
reduse la un nivel sustenabil;

Or. en


