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Amendamentul  382 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din 

cadrul componentei corective constituie 

un pas înainte în ceea ce privește 

asigurarea punerii în aplicare a 

reformelor de către statele membre într-

un mod mai eficient; solicită precizări 

suplimentare în ceea ce privește tipurile 

de reforme structurale eligibile în temeiul 

acestei noi scheme; consideră că o 

legătură directă cu costul, calendarul de 

impact și valoarea reformelor structurale 

ar trebui, de asemenea, să fie explicită în 

cadrul componentei corective a PSC; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  383 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din 

cadrul componentei corective constituie 

un pas înainte în ceea ce privește 

asigurarea punerii în aplicare a 

reformelor de către statele membre într-

un mod mai eficient; solicită precizări 

eliminat 
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suplimentare în ceea ce privește tipurile 

de reforme structurale eligibile în temeiul 

acestei noi scheme; consideră că o 

legătură directă cu costul, calendarul de 

impact și valoarea reformelor structurale 

ar trebui, de asemenea, să fie explicită în 

cadrul componentei corective a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din 

cadrul componentei corective constituie 

un pas înainte în ceea ce privește 

asigurarea punerii în aplicare a 

reformelor de către statele membre într-

un mod mai eficient; solicită precizări 

suplimentare în ceea ce privește tipurile 

de reforme structurale eligibile în temeiul 

acestei noi scheme; consideră că o 

legătură directă cu costul, calendarul de 

impact și valoarea reformelor structurale 

ar trebui, de asemenea, să fie explicită în 

cadrul componentei corective a PSC; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  385 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din 

cadrul componentei corective constituie 

un pas înainte în ceea ce privește 

asigurarea punerii în aplicare a 

reformelor de către statele membre într-

un mod mai eficient; solicită precizări 

suplimentare în ceea ce privește tipurile 

de reforme structurale eligibile în temeiul 

acestei noi scheme; consideră că o 

legătură directă cu costul, calendarul de 

impact și valoarea reformelor structurale 

ar trebui, de asemenea, să fie explicită în 

cadrul componentei corective a PSC; 

11. consideră că procesul de reformă din 

cadrul componentei preventive și corective 

ar trebui să fie evaluat în mod democratic 

de către Parlamentul European și 

parlamentele naționale, într-un dialog 

permanent cu partenerii sociali; regretă 

faptul că, în practică, într-un număr 

semnificativ de state membre aceste 

reforme au subminat drepturile sociale și 

de mediu, au accentuat caracterul precar 

al locurilor de muncă și au agravat 

drepturile de pensie din sistemul public; 

Or. en 

 

Amendamentul  386 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din 

cadrul componentei corective constituie 

un pas înainte în ceea ce privește 

asigurarea punerii în aplicare a 

reformelor de către statele membre într-

un mod mai eficient; solicită precizări 

suplimentare în ceea ce privește tipurile de 

reforme structurale eligibile în temeiul 

acestei noi scheme; consideră că o 

legătură directă cu costul, calendarul de 

impact și valoarea reformelor structurale 

ar trebui, de asemenea, să fie explicită în 

cadrul componentei corective a PSC; 

11. subliniază faptul că o condiție 

indispensabilă pentru aplicarea clauzei 

privind reforma structurală din cadrul 

componentei preventive este adoptarea 

formală a unei reforme la nivel 

parlamentar; solicită precizări 

suplimentare în ceea ce privește 

compatibilitatea reinterpretării normelor 

cu tratatul și cu legislația secundară; 
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Or. en 

 

Amendamentul  387 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din cadrul 

componentei corective constituie un pas 

înainte în ceea ce privește asigurarea 

punerii în aplicare a reformelor de către 

statele membre într-un mod mai eficient; 

solicită precizări suplimentare în ceea ce 

privește tipurile de reforme structurale 

eligibile în temeiul acestei noi scheme; 

consideră că o legătură directă cu costul, 

calendarul de impact și valoarea 

reformelor structurale ar trebui, de 

asemenea, să fie explicită în cadrul 

componentei corective a PSC; 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din cadrul 

componentei corective nu trebuie să 

conducă la amânarea consolidării 

bugetare care este imperios necesară; 

Or. de 

 

Amendamentul  388 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din cadrul 

componentei corective constituie un pas 

înainte în ceea ce privește asigurarea 

punerii în aplicare a reformelor de către 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din cadrul 

componentei corective constituie o 

subminare a reglementărilor fiscale, 

permițându-le statelor membre să obțină 
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statele membre într-un mod mai eficient; 

solicită precizări suplimentare în ceea ce 

privește tipurile de reforme structurale 

eligibile în temeiul acestei noi scheme; 

consideră că o legătură directă cu costul, 

calendarul de impact și valoarea 

reformelor structurale ar trebui, de 

asemenea, să fie explicită în cadrul 

componentei corective a PSC; 

un tratament permisiv în temeiul 

normelor fiscale, doar cu condiția să 

prezinte planurile de reformă; solicită 

precizări suplimentare în ceea ce privește 

tipurile de reforme structurale eligibile în 

temeiul acestei noi scheme; 

Or. en 

 

Amendamentul  389 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din cadrul 

componentei corective constituie un pas 

înainte în ceea ce privește asigurarea 

punerii în aplicare a reformelor de către 

statele membre într-un mod mai eficient; 

solicită precizări suplimentare în ceea ce 

privește tipurile de reforme structurale 

eligibile în temeiul acestei noi scheme; 

consideră că o legătură directă cu costul, 

calendarul de impact și valoarea 

reformelor structurale ar trebui, de 

asemenea, să fie explicită în cadrul 

componentei corective a PSC; 

11. subliniază clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din cadrul 

componentei corective; reamintește 

necesitatea ca toate statele membre să 

pună în aplicare reforme structurale 

adecvate, astfel cum sunt propuse de 

Comisia Europeană în recomandările 

specifice pentru fiecare țară; 

Or. fr 

 

Amendamentul  390 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive și mijloacele de evaluare a 

planurilor de reformă structurală din 

cadrul componentei corective constituie 

un pas înainte în ceea ce privește 

asigurarea punerii în aplicare a reformelor 

de către statele membre într-un mod mai 

eficient; solicită precizări suplimentare în 

ceea ce privește tipurile de reforme 

structurale eligibile în temeiul acestei noi 

scheme; consideră că o legătură directă 

cu costul, calendarul de impact și 

valoarea reformelor structurale ar trebui, 

de asemenea, să fie explicită în cadrul 

componentei corective a PSC; 

11. consideră că clauza privind reforma 

structurală din cadrul componentei 

preventive constituie un pas înainte în ceea 

ce privește asigurarea punerii în aplicare a 

reformelor de către statele membre într-un 

mod mai eficient; 

Or. en 

 

Amendamentul  391 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. solicită adoptarea de orientări 

metodologice axate pe rezultate, cu privire 

la reformele eligibile, inclusiv evaluările 

costuri-beneficii, impactul defalcat 

cronologic și luarea în considerare în 

mod explicit a externalităților, precum și a 

randamentelor sociale și de mediu ale 

acestor reforme; solicită mecanisme de 

monitorizare pentru evaluarea 

contribuției reformei la obiectivele 

naționale actualizate din cadrul Strategiei 

Europa 2020; arată că astfel de acțiuni 

orientate către rezultate ar trebui să ofere 

și îndrumări pentru evaluarea reformelor 

în cadrul componentei preventive și 
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corective a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  392 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. susține că nu numai anunțarea 

reformelor structurale ar trebui să 

constituie un factor relevant, ci și că este 

necesară o verificare regulată a punerii în 

aplicare și că Comisia nu ar trebui să se 

abțină de la a lua măsuri în cazul în care 

există abateri de la implementarea 

reformelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  393 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11b. reamintește faptul că unele reforme 

structurale conduc la costuri 

suplimentare, însă nu toate; pune sub 

semnul întrebării includerea în categorii 

care stimulează flexibilitatea a unor 

reforme structurale care nu sunt asociate 

costurilor; 

Or. en 
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Amendamentul  394 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament 

socioeconomic pozitiv și să contribuie la 

creșterea capacității administrative; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament 

socioeconomic pozitiv și să contribuie la 

creșterea capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un impact socioeconomic 

pozitiv clar și să contribuie în mod direct 

la stabilitatea economică și socială a UE 

și la obiectivele Strategiei Europa 2020; 

consideră că reformele structurale ar 

trebui să vizeze asigurarea unui sistem 

fiscal mai corect și mai eficient, în cadrul 

căruia toate sectoarele să își aducă 

propria contribuție la societate, iar 

activitățile economice pozitive să nu fie 

descurajate de o sarcină fiscală excesivă; 

Or. en 

 

Amendamentul  396 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament 

socioeconomic pozitiv și să contribuie la 

creșterea capacității administrative; 

12. remarcă faptul că reformele structurale 

încă sunt esențiale în mai multe țări; 

remarcă și faptul că statele membre care 

au pus cu succes în aplicare programe de 

ajustare sau programe financiare au 

putut să revină la piețele financiare; 

consideră că ar trebui acordată o atenție 

deosebită reformelor structurale cu un 

randament socioeconomic pozitiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  397 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  398 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la raționalizarea 

capacității administrative; 

Or. fr 
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Amendamentul  399 

Frank Engel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv, să contribuie la creșterea 

capacității administrative și să favorizeze 

creșterea economică și investițiile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  400 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament 

socioeconomic pozitiv și să contribuie la 

creșterea capacității administrative; 

12. consideră că, pe termen lung, 

reformele structurale puse în aplicare în 

mod inteligent vor avea întotdeauna un 

randament socioeconomic pozitiv și vor 

contribui la eficientizarea măsurilor 

administrative; 

Or. de 

 

Amendamentul  401 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă, pe termen mediu și lung, un 
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pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

randament socioeconomic pozitiv și să 

contribuie la creșterea eficienței și 

eficacității administrative; 

Or. en 

 

Amendamentul  402 

Thomas Mann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale 

naționale ar trebui să aibă un randament 

socioeconomic pozitiv și să stimuleze 

competitivitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  403 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să fie concepute de parlamentele și 

guvernele naționale, în spiritul unei bune 

cunoașteri a provocărilor specifice 

fiecărei țări și al respectului pentru 

opțiunile demnitarilor aleși în țara 

respectivă, dar și să aibă un randament 

socioeconomic pozitiv și să contribuie la 

creșterea capacității administrative;  

Or. en 
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Amendamentul  404 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament economic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

eficienței administrative; 

Or. en 

 

Amendamentul  405 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

capacității administrative; 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv, inclusiv un impact asupra 

competitivității și convergenței pe termen 

lung și să contribuie la creșterea capacității 

administrative; 

Or. en 

 

Amendamentul  406 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră că reformele structurale ar 

trebui să aibă un randament socioeconomic 

pozitiv și să contribuie la creșterea 

12. consideră că reformele economice 

generale prevăzute în programele 

naționale de reformă ar trebui să aibă un 
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capacității administrative; randament socioeconomic și ecologic 

pozitiv măsurabil și să contribuie la 

creșterea capacității administrative; 

Or. en 

 

Amendamentul  407 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. subliniază faptul că reformele 

structurale nu trebuie să se bazeze pe 

obiective bugetare numerice simpliste și 

să urmărească responsabilitatea fiscală 

vizând obiective calitative, precum 

eficiența și calitatea cheltuielilor publice, 

transparența și responsabilitatea în 

alocarea resurselor, nivelul cheltuielilor 

cu protecția socială și bunurile publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  408 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. prin urmare, recomandă ca orice 

propuneri viitoare de reforme structurale 

să fie însoțite de o evaluare a impactului 

social, care să estimeze impactul acestora 

asupra categoriilor sociale cu venituri 

minime, asupra persoanelor expuse 

riscului de sărăcie și asupra celor sărace, 

propunând totodată măsuri care ar reduce 

un astfel de impact; 
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Or. en 

 

Amendamentul  409 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se 

găsesc în afara controlului unui stat 

membru, care i-ar putea permite să 

devieze temporar de la traiectoria de 

ajustare pentru realizarea obiectivului 

bugetar pe termen mediu; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  410 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se 

găsesc în afara controlului unui stat 

membru, care i-ar putea permite să 

devieze temporar de la traiectoria de 

ajustare pentru realizarea obiectivului 

bugetar pe termen mediu; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  411 

Bernd Lucke 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se 

găsesc în afara controlului unui stat 

membru, care i-ar putea permite să 

devieze temporar de la traiectoria de 

ajustare pentru realizarea obiectivului 

bugetar pe termen mediu; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  412 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se 

găsesc în afara controlului unui stat 

membru, care i-ar putea permite să 

devieze temporar de la traiectoria de 

ajustare pentru realizarea obiectivului 

bugetar pe termen mediu; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  413 

Michael Theurer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru, care 

i-ar putea permite să devieze temporar de 

la traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu; 

13. remarcă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru și 

care afectează în mod semnificativ poziția 

financiară a unui guvern; arată că, în 

răspunsurile scrise adresate 

Parlamentului, comisarul desemnat a 

menționat că un exemplu în acest sens 

este criza financiară din 2007-2008; 

Or. en 

 

Amendamentul  414 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru, care 

i-ar putea permite să devieze temporar de 

la traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu; 

13. sprijină faptul că această comunicare 

nu tratează natura „evenimentelor 

neobișnuite” care se găsesc în afara 

controlului unui stat membru, întrucât 

aceasta ar fi condus la o definire oarecum 

inutilă a tuturor tipurilor de evenimente 

neobișnuite ipotetice, existând pericolul să 

fie ignorat chiar cel care se va întâmpla 

cu adevărat; 

Or. en 

 

Amendamentul  415 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru, care 

i-ar putea permite să devieze temporar de 

la traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu; 

13. regretă faptul că această comunicare nu 

tratează natura „evenimentelor 

neobișnuite” care se găsesc în afara 

controlului unui stat membru, care i-ar 

putea permite să devieze temporar de la 

traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu, 

lăsând o marjă inacceptabilă de discreție 

pentru instituțiile europene și deschizând 

drumul pentru tratarea diferită a unor 

situații similare; 

Or. en 

 

Amendamentul  416 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru, care 

i-ar putea permite să devieze temporar de 

la traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu; 

13. remarcă, totuși, faptul că această 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru și 

reamintește principiul general de drept 

care impune aplicarea restrictivă a 

normelor privind exceptarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  417 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. regretă, totuși, faptul că această 13. remarcă, totuși, faptul că această 
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comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru, care 

i-ar putea permite să devieze temporar de 

la traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu; 

comunicare nu tratează natura 

„evenimentelor neobișnuite” care se găsesc 

în afara controlului unui stat membru, care 

i-ar putea permite să devieze temporar de 

la traiectoria de ajustare pentru realizarea 

obiectivului bugetar pe termen mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  418 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază faptul că norma privind 

deficitul și norma privind obiectivul 

bugetar pe termen mediu din cadrul 

Pactului de stabilitate și creștere ar trebui 

să fie aplicate în tandem și că pentru un 

stat membru care respectă norma privind 

obiectivul bugetar pe termen mediu limita 

de deficit de 3 % asigură o flexibilitate 

fiscală suficientă pentru a face față 

șocurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  419 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. solicită Comisiei și Consiliului să 

aplice și să acționeze în spiritul 

modificărilor aduse PSC în cadrul 

pachetelor de 6 și, respectiv, de 2 acte 

legislative, în special ponderea superioară 

alocată normei privind îndatorarea și 
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gradul mai accentuat de automatizare a 

sancțiunilor create prin introducerea 

votului cu majoritate calificată inversă în 

cadrul procesului decizional al 

Consiliului privind sancțiunile; 

Or. en 

 

Amendamentul  420 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. solicită Comisiei să condiționeze 

primirea de fonduri din FEIS de către un 

stat membru de istoricul statului membru 

respectiv în materie de reformă fiscală, în 

special având în vedere istoricul de 

respectare a normelor fiscale prevăzute în 

PSC și istoricul privind progresele 

înregistrate în punerea în aplicare a 

reformelor structurale, astfel cum au fost 

evaluate de către Comisie; 

Or. en 

 

Amendamentul  421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O mai bună coordonare și convergență 

economică: o posibilă îmbunătățire a PSC 

în cadrul revizuirii pachetului 6 + 2 

O posibilă îmbunătățire și revizuire a PSC 

și a pachetului 6 + 2 

Or. en 
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Amendamentul  422 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O mai bună coordonare și convergență 

economică: o posibilă îmbunătățire a PSC 

în cadrul revizuirii pachetului 6 + 2 

O posibilă îmbunătățire a PSC 

Or. en 

 

Amendamentul  423 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O mai bună coordonare și convergență 

economică: o posibilă îmbunătățire a PSC 

în cadrul revizuirii pachetului 6 + 2 

O posibilă îmbunătățire a PSC în cadrul 

revizuirii pachetului 6 + 2 

Or. en 

 

Amendamentul  424 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O mai bună coordonare și convergență 

economică: o posibilă îmbunătățire a PSC 

în cadrul revizuirii pachetului 6 + 2 

O mai bună coordonare: o posibilă 

îmbunătățire a PSC în cadrul revizuirii 

pachetului 6 + 2 

Or. en 
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Amendamentul  425 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  426 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  427 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că normele, astfel cum sunt 

prevăzute în PSC, definesc în mod clar 

limitele de flexibilitate și solicită Comisiei 

să asigure punerea strictă și corectă în 

aplicare a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  428 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că comunicarea Comisiei 

clarifică unde există loc pentru flexibilitate 

în baza legislației existente; salută 

încercarea de a clarifica problemele în 

acest domeniu complicat, în special prin 

ajutorul acordat guvernelor în sensul 

evitării alimentării unor speranțe false în 

ceea ce privește flexibilitatea în 

întocmirea bugetelor; subliniază, totuși, 

faptul că o flexibilitate prea mare va 

afecta previzibilitatea, transparența și 

eficacitatea cadrului de guvernare 

economică; 

Or. en 

 

Amendamentul  429 

Michael Theurer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că normele, astfel cum sunt 

prevăzute în PSC, definesc în mod clar 

limitele de flexibilitate și solicită Comisiei 

să asigure punerea strictă în aplicare a 

acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  430 

Siegfried Mureșan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există un spațiu 

limitat pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; speră 

că Comisia va pune în aplicare 

flexibilitatea deja existentă în 

conformitate cu comunicarea Comisiei 

din 13 ianuarie 2015, intitulată 

„Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul 

normelor prevăzute de Pactul de 

stabilitate și de creștere” 

(COM(2015)0012); 

Or. en 

 

Amendamentul  431 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există deja loc 

suficient pentru flexibilitate; invită 

Comisia să nu relaxeze sub nicio formă 

acest cadru prin modificări suplimentare 

ale normelor; 

Or. de 

 

Amendamentul  432 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că responsabilitatea legată 

de respectarea PSC revine statelor 

membre și insistă asupra faptului că PSC 

a fost elaborat pe baza unui consens între 

statele membre ale UE; invită, prin 

urmare, Comisia să valorifice flexibilitatea 

oferită de normele existente; 

Or. fr 

 

Amendamentul  433 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, nu există loc 

suficient pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să propună Parlamentului și 
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și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 
Consiliului toate modificările de norme 

necesare pentru a ajuta UE să depășească 

criza, promovând o creștere sustenabilă 

din punct de vedere economic, social și 

ecologic, pe baza considerațiilor și 

recomandărilor din prezentul raport; 

Or. en 

 

Amendamentul  434 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, spațiul pentru 

flexibilitate și instrumente legislative fără 

caracter obligatoriu ar trebui delimitat 

astfel încât să se asigure consolidarea 

fiscală; invită Comisia să limiteze gradul 

de flexibilitate în setul actual de norme; 

Or. en 

 

Amendamentul  435 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate 

și să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, nu există loc pentru 

flexibilitate și instrumente legislative fără 

caracter obligatoriu; subliniază faptul că 

performanțele economice în întreaga zonă 

euro și în economiile periferice în special 

impun în mod cert o abordare nouă și 

flexibilă; invită Comisia să propună 

modificări de norme care să permită 
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modalități flexibile de realizare a 

sustenabilității economice, sociale și de 

mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  436 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate și 

să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate și 

să propună norme suplimentare de 

interpretare; 

Or. en 

 

Amendamentul  437 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate și 

să propună modificări ale normelor în 

vigoare, dacă este necesar; 

14. consideră că, în cadrul PSC și al 

semestrului european, există mai mult loc 

pentru flexibilitate și instrumente 

legislative fără caracter obligatoriu; invită 

Comisia să valorifice această flexibilitate și 

să fluidizeze și să consolideze semestrul 

european; 

Or. en 
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Amendamentul  438 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază faptul că calendarul de 

adoptare a avizelor Comisiei privind 

proiectele de planuri bugetare, în 

aplicarea pachetului care conține două 

dispoziții legislative sub forma 

regulamentului privind dispozițiile 

comune pentru monitorizarea și 

evaluarea proiectelor de planuri bugetare 

și pentru asigurarea corectării deficitelor 

excesive ale statelor membre din zona 

euro, nu permite să se ia în calcul prima 

comunicare de către Eurostat a cifrelor 

bugetare pentru anul în curs; 

Or. en 

 

Amendamentul  439 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. în acest sens, atrage atenția asupra 

posibilei contradicții între scopul PSC de 

a realiza excedente bugetare în perioadele 

favorabile și o aplicare foarte generoasă a 

flexibilității, astfel cum este prevăzută în 

prezent; se teme că, dacă această 

flexibilitate ar fi aplicată întotdeauna 

integral, s-ar putea încetățeni atitudinea 

creatoare de deficit a unor guverne; 

îndeamnă Comisia să clarifice în ce mod 

se va asigura că deficitele și excedentele 

vor fi echilibrate în timp, conform 

cerințelor Pactului; 
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Or. en 

 

Amendamentul  440 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. regretă profund faptul că 

comunicarea Comisiei privind 

flexibilitatea nu precizează în mod clar 

dacă diferitele metode de aplicare a 

flexibilității se exclud reciproc sau dacă 

pot fi aplicate cumulativ; îndeamnă 

Comisia să clarifice acest aspect; 

Or. en 

 

Amendamentul  441 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14c. înțelege că Consiliul a luat act de 

comunicarea Comisiei privind 

flexibilitatea și a subliniat necesitatea 

menținerii credibilității și eficacității în 

punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  442 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 d (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14d. reamintește faptul că în anul 2003 

două țări mari au evitat să fie supuse 

procedurii deficitului excesiv; atrage 

atenția asupra faptului anumite țări mici 

nu au putut beneficia de o astfel de 

permisivitate și a trebuit să fie supuse 

unor programe dificile de ajustare; 

îndeamnă Comisia și Consiliul să 

evalueze țările mici și pe cele mari în 

aceeași manieră; speră cu tărie că nu se 

aplică principiul țărilor care sunt prea 

mari pentru a fi condamnate; 

Or. en 

 

Amendamentul  443 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. consideră că normele fiscale 

europene ar trebui definite în cadrul 

existent de guvernare economică la nivel 

comunitar; prin urmare, solicită 

înlocuirea acordurilor 

interguvernamentale existente, precum 

pactul fiscal, care subminează controlul 

democratic al normelor existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  444 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. subliniază, totuși, că o revizuire a 

cadrului juridic ar fi cel mai adecvat 

instrument de politică pentru realizarea 

unei abordări cu adevărat contraciclice, 

care necesită o consolidare mai rapidă în 

timpul ascensiunilor și o marjă mai largă 

de manevră în timpul perioadelor de 

deviații negative ale PIB și în special într-

o situație în care economia se află la 

limita inferioară; 

Or. en 

 

Amendamentul  445 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14c. arată că o astfel de revizuire ar putea 

include, printre altele, un tratament 

calificat al investițiilor folosind metode de 

bugetare a capitalului precum metoda 

amortizării costurilor pentru 

contabilitatea anumitor categorii de 

investiții publice de calitate superioară 

care generează efecte societale și de 

mediu mari și măsurabile, în perioade în 

care șomajul și producția se află la un 

nivel inferior potențialului lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  446 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14d. arată că o astfel de metodă ar 

prevedea o abordare contraciclică 

inteligentă, prin repartizarea costului 

cheltuielilor de capital orientate în 

direcția unei economii mai durabile, 

realizate în timpul perioadelor de 

recesiune din cadrul ciclului de viață al 

formării capitalurilor, aceasta fiind o 

practică uzuală în cadrul contabilității 

sectorului privat; 

Or. en 

 

Amendamentul  447 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere 

o mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri 

timpurii în rândul părților interesate, 

ținând seama de necesitatea de a asigura 

o mai mare convergență între statele 

membre din zona euro și rolul 

parlamentelor naționale și al partenerilor 

sociali în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a reformelor 

structurale; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  448 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri 

timpurii în rândul părților interesate, 

ținând seama de necesitatea de a asigura 

o mai mare convergență între statele 

membre din zona euro și rolul 

parlamentelor naționale și al partenerilor 

sociali în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a reformelor 

structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să ia măsuri 

suplimentare pentru a se asigura că, în 

cadrul componentei corective a PSC, 

statele membre își îndeplinesc obligațiile 

ce le revin conform normelor fiscale în 

vigoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  449 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri 

timpurii în rândul părților interesate, 

ținând seama de necesitatea de a asigura o 

mai mare convergență între statele membre 

din zona euro și rolul parlamentelor 

naționale și al partenerilor sociali în ceea 

ce privește elaborarea și punerea în 

aplicare a reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să țină 

seama de necesitatea de a asigura o mai 

mare convergență între statele membre din 

zona euro; 

Or. fr 
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Amendamentul  450 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să 

regândească într-o manieră radicală 

cadrele fiscale și macroeconomice, pentru 

a permite organizarea unei dezbateri 

timpurii în rândul părților interesate, ținând 

seama de consecințele nedorite 

catastrofale provocate de convergența 

forțată și accelerată între statele membre 

din zona euro, de necesitatea de a permite 

funcționarea mecanismelor de corectare 

automată în vederea absorbirii 

dezechilibrelor macroeconomice și de 

rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  451 

Hugues Bayet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale, al 

partenerilor sociali și, în funcție de 

distribuția competențelor în cadrul 
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reformelor structurale; statelor membre, al regiunilor și al 

orașelor în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a reformelor 

structurale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  452 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

și mai consecvente în rândul părților 

interesate, ținând seama de necesitatea de a 

asigura o mai mare convergență între 

statele membre din zona euro și rolul 

parlamentelor naționale și al partenerilor 

sociali în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a reformelor 

structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  453 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 
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în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

în rândul părților interesate și al 

partenerilor sociali, precum și a unei 

deliberări în cadrul parlamentelor 

naționale ce privește elaborarea și punerea 

în aplicare a reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  454 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să permită 

organizarea unei dezbateri timpurii în 

rândul părților interesate, ținând seama de 

necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  455 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 
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componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul Parlamentului European, al 

parlamentelor naționale și al partenerilor 

sociali în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a unor reforme 

structurale corecte; 

Or. es 

 

Amendamentul  456 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a unor 

reforme durabile și echilibrate din punct 

de vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  457 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, pentru a permite 

organizarea unei dezbateri timpurii în 

rândul părților interesate, ținând seama de 

necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

asumarea reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  458 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice și intereselor europene 

deservite de acestea, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  459 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale și al 

partenerilor sociali în ceea ce privește 

elaborarea și punerea în aplicare a 

reformelor structurale; 

15. invită Comisia și Consiliul să confere o 

mai mare coerență cadrelor fiscale și 

macroeconomice, în special în cadrul 

componentei corective a PSC, pentru a 

permite organizarea unei dezbateri timpurii 

în rândul părților interesate, ținând seama 

de necesitatea de a asigura o mai mare 

convergență între statele membre din zona 

euro și rolul parlamentelor naționale în 

ceea ce privește elaborarea și punerea în 

aplicare a reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  460 

Ivana Maletić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. solicită ca parlamentele să se implice 

într-un mod mai activ în crearea 

programelor naționale de reformă și a 

programului de convergență, dar și în 

punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări; 

Or. en 

 

Amendamentul  461 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază faptul că și cadrele fiscale 

și macroeconomice ar trebui stabilite la 

nivel regional, întrucât divergența 

economică s-a accentuat nu numai între 

statele membre, ci și în cadrul acestora, 

faptul că pentru un astfel de exercițiu ar 

trebui puse la dispoziție date regionale 

cuprinzătoare în conformitate cu datele 

naționale și că discuția privind 

disparitățile regionale existente sau 

emergente ar trebui să reprezinte un 

element fundamental al evaluării 

pachetului 6 + 2; 

Or. en 

 

Amendamentul  462 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15b. consideră că trebuie acordată o 

atenție sporită felului în care este definită, 

urmărită și măsurată la nivel economic și 

social convergența sau divergența între 

state membre și între regiuni în zona 

euro, dar și că ar trebui concepute și 

publice norme privind actualizarea 

acestor măsuri; de asemenea, consideră 

că rezultatele obținute pe baza unor astfel 

de criterii ar trebui să fie publicate regulat 

în cadrul procesului semestrului 

european; 

Or. en 

 

Amendamentul  463 

Markus Ferber 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe 

baza realizării unui echilibru mai bun 

între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru 

a se încuraja punerea acesteia în 

aplicare; solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice semnificative; 

Or. de 

 

Amendamentul  464 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza 

anuală a creșterii (AAC) și recomandarea 

privind zona euro trebuie să fie mai bine 

concepute și utilizate pentru a permite 

organizarea unei dezbateri economice 

globale, în special în ceea ce privește 

convergența în zona euro; propune ca 

recomandările specifice fiecărei țări să fie 

stabilite pe baza realizării unui echilibru 

16. insistă asupra importanței unei 

dezbateri economice globale, în special în 

ceea ce privește convergența în zona euro; 
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mai bun între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru 

a se încuraja punerea acesteia în 

aplicare; solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

Or. fr 

 

Amendamentul  465 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe 

baza realizării unui echilibru mai bun 

între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru 

a se încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive (PDE) să fie 

îmbinată cu recomandările specifice 

fiecărei țări; 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine 

concepute; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să joace un rol 

fundamental în deciziile privind alocarea 

fondurilor FEIS; solicită ca recomandarea 

privind procedura aplicabilă deficitelor 

excesive (PDE) să fie îmbinată cu 

recomandările specifice fiecărei țări; 

Or. en 
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Amendamentul  466 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza 

anuală a creșterii (AAC) și recomandarea 

privind zona euro trebuie să fie mai bine 

concepute și utilizate pentru a permite 

organizarea unei dezbateri economice 

globale, în special în ceea ce privește 

convergența în zona euro; propune ca 

recomandările specifice fiecărei țări să fie 

stabilite pe baza realizării unui echilibru 

mai bun între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru 

a se încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

16. propune ca recomandările specifice 

fiecărei țări să fie stabilite pe baza realizării 

unui echilibru mai bun între analiza 

anuală a creșterii (AAC) și procedura 

privind dezechilibrele macroeconomice 

(PDM); 

Or. en 

 

Amendamentul  467 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine 

concepute și utilizate pentru a permite 

organizarea unei dezbateri economice 

globale, în special în ceea ce privește 

convergența în zona euro; propune ca 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și evaluarea globală a 

situației bugetare și a perspectivelor la 

nivelul întregii zone euro, prevăzută la 

articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul 

(UE) nr. 473/2013 trebuie să fie mai bine 

concepute și utilizate pentru a permite 
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recomandările specifice fiecărei țări să fie 

stabilite pe baza realizării unui echilibru 

mai bun între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru a 

se încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

organizarea unei dezbateri economice 

globale, în special în ceea ce privește 

convergența în zona euro; sugerează că 

evaluarea globală a zonei euro ar trebui 

să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European și că ea ar trebui să fie emisă 

spre a fi adoptată în cadrul Consiliului 

European de primăvară, oferindu-se 

stimulente pentru a se încuraja punerea 

acesteia în aplicare; 

Or. en 

 

Amendamentul  468 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri 

adecvate cu Parlamentul European, 

oferindu-se stimulente pentru a se 

încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește problema 

accentuării șomajului și a sărăciei în zona 

euro; propune ca recomandările specifice 

fiecărei țări să fie stabilite pe baza realizării 

unui echilibru mai bun între AAC și 

procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să 

succeadă unei dezbateri adecvate cu 

Parlamentul European; solicită, totodată, 

ca sancțiunile prevăzute în cadrul 

componentei preventive, în cadrul 

procedurii aplicabile deficitelor excesive 

(PDE) sau PDM să nu fie impuse țărilor 

care se confruntă cu dificultăți 

economice; 
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Or. en 

 

Amendamentul  469 

Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri 

adecvate cu Parlamentul European, 

oferindu-se stimulente pentru a se 

încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive (PDE) să fie 

îmbinată cu recomandările specifice 

fiecărei țări; 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune 

verificarea calității recomandărilor 

privind zona euro prin comparație cu cea 

asigurată efectiv, precum și negocierea 

adecvată a acesteia cu statele membre; 

este necesară o dezbatere adecvată cu 

Parlamentul European; solicită ca 

recomandarea privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive (PDE) să fie îmbinată 

cu recomandările specifice fiecărei țări; 

Or. en 

 

Amendamentul  470 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 



 

AM\1052384RO.doc 47/166 PE549.458v01-00 

 RO 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri 

adecvate cu Parlamentul European, 

oferindu-se stimulente pentru a se 

încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește deficiențele 

structurale și inegalitățile din zona euro, 

precum și creșterea șomajului și a 

excluderii sociale; propune ca 

recomandările specifice fiecărei țări să fie 

stabilite pe baza realizării unui echilibru 

mai bun între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să nu fie obligatorie și să fie 

precedată de o dezbatere adecvată în 

cadrul Parlamentului European și al 

parlamentelor naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  471 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe 

baza realizării unui echilibru mai bun 

între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru a 

se încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro, precum și recomandările 

specifice fiecărei țări trebuie să fie mai 

bine puse în aplicare și utilizate pentru a 

permite organizarea unei dezbateri 

economice globale, în special în ceea ce 

privește convergența în zona euro; 

sugerează ca statele membre să se asigure 

că recomandările specifice fiecărei țări 

sunt dezbătute în cadrul parlamentelor 

naționale și propune ca recomandarea 

privind zona euro să facă obiectul unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European; 
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procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

Or. en 

 

Amendamentul  472 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să 

devină obligatorie în urma unei dezbateri 

adecvate cu Parlamentul European, 

oferindu-se stimulente pentru a se 

încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind 

procedura aplicabilă deficitelor excesive 

(PDE) să fie îmbinată cu recomandările 

specifice fiecărei țări; 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine 

concepute, astfel încât să se ia mai bine în 

considerare interesul întregii zone euro; 

propune ca recomandările specifice fiecărei 

țări să fie stabilite pe baza realizării unui 

echilibru mai bun între AAC și procedura 

privind dezechilibrele macroeconomice 

(PDM); 

Or. en 

 

Amendamentul  473 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri adecvate 

cu Parlamentul European, oferindu-se 

stimulente pentru a se încuraja punerea 

acesteia în aplicare; solicită ca 

recomandarea privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive (PDE) să fie îmbinată 

cu recomandările specifice fiecărei țări; 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun și a unei 

abordări mai coordonate între AAC și 

procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

procedura ce conduce la adoptarea 

recomandării privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri adecvate 

cu Parlamentul European și cu 

parlamentele naționale, oferindu-se 

stimulente pentru a se încuraja punerea 

acesteia în aplicare; solicită ca 

recomandarea privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive (PDE) să fie îmbinată 

cu recomandările specifice fiecărei țări 

într-un singur document; 

Or. en 

 

Amendamentul  474 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 

16. insistă asupra faptului că analiza anuală 

a creșterii (AAC) și recomandarea privind 

zona euro trebuie să fie mai bine concepute 

și utilizate pentru a permite organizarea 

unei dezbateri economice globale, în 

special în ceea ce privește convergența în 

zona euro; propune ca recomandările 

specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între AAC 
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și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și propune ca 

recomandarea privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri adecvate 

cu Parlamentul European, oferindu-se 

stimulente pentru a se încuraja punerea 

acesteia în aplicare; solicită ca 

recomandarea privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive (PDE) să fie îmbinată 

cu recomandările specifice fiecărei țări; 

și procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM) și să fie limitate 

la atingerea obiectivelor europene de 

guvernanță economică; propune ca 

recomandarea privind zona euro să devină 

obligatorie în urma unei dezbateri adecvate 

cu Parlamentul European, oferindu-se 

stimulente pentru a se încuraja punerea 

acesteia în aplicare; solicită ca 

recomandarea privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive (PDE) să fie îmbinată 

cu recomandările specifice fiecărei țări; 

Or. en 

 

Amendamentul  475 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. insistă asupra faptului că analiza 

anuală a creșterii (AAC) și recomandarea 

privind zona euro trebuie să fie mai bine 

concepute și utilizate pentru a permite 

organizarea unei dezbateri economice 

globale, în special în ceea ce privește 

convergența în zona euro; propune ca 

recomandările specifice fiecărei țări să fie 

stabilite pe baza realizării unui echilibru 

mai bun între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie în urma unei 

dezbateri adecvate cu Parlamentul 

European, oferindu-se stimulente pentru a 

se încuraja punerea acesteia în aplicare; 

solicită ca recomandarea privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive (PDE) să fie 

îmbinată cu recomandările specifice 

fiecărei țări; 

16. consideră că analiza anuală a creșterii 

(AAC) și recomandarea privind zona euro 

trebuie să fie mai bine concepute și 

utilizate pentru a permite organizarea unei 

dezbateri economice globale, în special în 

ceea ce privește competitivitatea și 

convergența în zona euro; propune ca 

recomandările specifice fiecărei țări să fie 

stabilite pe baza realizării unui echilibru 

mai bun între AAC și procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice (PDM) și 

propune ca recomandarea privind zona 

euro să devină obligatorie, oferindu-se 

stimulente pentru a se încuraja punerea 

acesteia în aplicare; solicită ca 

recomandarea privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive (PDE) să fie 

coordonată cu recomandările specifice 

fiecărei țări; 

Or. en 
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Amendamentul  476 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. invită statele membre să-și 

stabilească bugetele naționale numai pe 

baza previziunilor macroeconomice 

stabilite de Comisie în cadrul semestrului 

european; 

Or. fr 

 

Amendamentul  477 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. sugerează să se utilizeze, în cadrul 

procedurii privind dezechilibrele 

macroeconomice, indicatori auxiliari 

privind disparitățile regionale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  478 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. propune ca recomandările specifice 

fiecărei țări să fie stabilite pe baza 

realizării unui echilibru mai bun între 
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analiza anuală a creșterii (AAC) și 

procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM); solicită ca 

recomandarea privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive (PDE) să fie 

îmbinată cu recomandările specifice 

fiecărei țări, astfel încât să se combine 

supravegherea poziției fiscale și 

coordonarea politicii economice; 

Or. en 

 

Amendamentul  479 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. se declară în favoarea unui proces 

îmbunătățit în ceea ce privește elaborarea, 

urmărirea și monitorizarea 

recomandărilor specifice fiecărei țări; 

consideră că Comisia ar trebui să 

identifice în mod explicit recomandările 

care vizează realizarea obiectivelor 

naționale actualizate din cadrul Strategiei 

Europa 2020; reamintește faptul că în 

legislație este prevăzut principiul potrivit 

căruia statele membre trebuie să respecte 

aceste recomandări sau să se explice pe 

baza acestora; din această perspectivă, 

solicită statelor membre să explice în ce 

fel măsurile alternative de politică pot 

contribui la atingerea obiectivelor 

naționale ale Strategiei Europa 2020 într-

o manieră măsurabilă, dacă nu sunt 

respectate recomandările; 

Or. en 
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Amendamentul  480 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. subliniază faptul că principala 

carență a actualului cadru de guvernanță 

economică din punctul de vedere al 

legitimității procesului este absența unei 

implicări suficiente și autentice a 

Parlamentului European și a 

parlamentelor naționale în definirea și 

monitorizarea recomandărilor de politică 

fiscală și economică; susține adoptarea 

unui acord interinstituțional în scopul 

prevederii unui rol mai accentuat în ceea 

ce privește adoptarea principalelor 

documente legate de semestrul european 

(analiza anuală a creșterii, raportul 

privind mecanismul de alertă, 

recomandările specifice fiecărei țări), 

precum și a prevederii unui rol activ, 

gradual, de supraveghere care va reveni 

parlamentelor naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  481 

Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. consideră că, din moment ce 

tratamentul fiscal al reformelor 

structurale beneficiază de o flexibilitate 

sporită în baza normelor în vigoare 

privind PSC, ar trebui acordată o atenție 

politică mai susținută capacității cadrului 

de guvernanță economică de a 
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monitoriza, stimula și susține reformele 

structurale la nivel național, de la faza de 

angajament la transpunerea în practică; 

Or. en 

 

Amendamentul  482 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 

regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  483 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 

regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  484 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 

regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  485 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 

regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

17. insistă asupra faptului că actualul 

cadru de guvernanță economică, în 

special obiectivul pe termen mediu (OTM) 

privind un buget echilibrat din punct de 

vedere structural și regula de 1/20 privind 

reducerea datoriilor, nu este sustenabil din 

punct de vedere economic, social și 

politic; prin urmare, solicită Comisiei să 

propună modificările necesare și 

alternativele la normele existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  486 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

17. solicită Comisiei să aplice regula 

actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor, pentru a se asigura că rata de 

îndatorare este redusă la un nivel 

sustenabil, conform PSC; 
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Or. en 

 

Amendamentul  487 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este suficientă sau dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

Or. en 

 

Amendamentul  488 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 

regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

17. consideră că regula actuală de 1/20 

privind reducerea datoriilor nu este viabilă 

pentru multe dintre statele membre și ar 

trebui revocată; 

Or. en 

 

Amendamentul  489 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 17. solicită Comisiei, ținând cont de ritmul 
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regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

foarte lent al reducerii îndatorării globale 

în zona euro la niveluri inferioare 

pragului de 60 % prevăzut în Tratat, să 

studieze dacă acest lucru se datorează 

implementării insuficiente a legislației în 

vigoare și dacă regula actuală de 1/20 

privind reducerea datoriilor este încă 

suficientă pentru a asigura 

sustenabilitatea finanțelor publice și dacă 

aceasta trebuie să fie reexaminată; 

Or. en 

 

Amendamentul  490 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și realistă în corelație cu 

rata de creștere nominală și cu reducerea 

deficitului, dincolo de ceea ce este 

prevăzut în noua matrice inclusă pentru 

componenta preventivă a pactului în 

comunicarea privind flexibilitatea, în ceea 

ce privește asumarea de către statele 

membre și dacă doctrina privind punerea 

în aplicare în perioadele în care inflația 

este departe de obiectivul BCE ar trebui să 

fie reexaminată; 

Or. en 

 

Amendamentul  491 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

Or. en 

 

Amendamentul  492 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este sustenabilă și dacă aceasta trebuie să 

fie reexaminată; 

17. solicită Comisiei să verifice dacă regula 

actuală de 1/20 privind reducerea datoriilor 

este eficientă și dacă aceasta trebuie să fie 

reexaminată; 

Or. en 

 

Amendamentul  493 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită Comisiei să verifice dacă 

regula actuală de 1/20 privind reducerea 

datoriilor este sustenabilă și dacă aceasta 

trebuie să fie reexaminată; 

17. solicită Comisiei să procedeze la o 

evaluare riguroasă a regulii de 1/20 în 

vederea înlocuirii acesteia cu o regulă 

mai bine încadrată și corect adaptată; în 

acest sens, solicită să se realizeze o 

diferențiere între datoriile suportate 

pentru sprijinirea sectorului financiar în 

contextul crizei și celelalte tipuri de 

datorii; reamintește faptul că o parte 

semnificativă a acestor datorii provine din 
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măsurile de sprijin acordate de statele 

membre sectorului bancar începând cu 

2008; consideră că această parte a 

datoriilor către PIB ar trebui redusă prin 

măsuri dedicate care să stimuleze 

contribuția sectorului financiar; 

Or. en 

 

Amendamentul  494 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. încurajează comisiile de finanțe ale 

parlamentelor naționale să invite în mod 

sistematic comisarii europeni competenți 

în domeniul guvernanței economice la o 

dezbatere publică în fața propriilor 

camere, înainte de adoptarea proiectelor 

de buget ale statelor membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  495 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. reamintește că o reducere a 

cheltuielilor publice în scopul creșterii 

echilibrului bugetar primar și al reducerii 

datoriilor publice contribuie la încetinirea 

creșterii din cauza multiplicatorului 

fiscal, precum și la reducerea inflației; 

Or. en 



 

PE549.458v01-00 60/166 AM\1052384RO.doc 

RO 

 

Amendamentul  496 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17b. solicită Comisiei să reexamineze 

Regulamentul (UE) nr. 472/2013 pentru a 

trage toate învățămintele necesare oferite 

de troică și de ultimele sale evoluții; 

Or. en 

 

Amendamentul  497 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. se arată îngrijorat de rata creșterii 

datoriilor în țările care au deja un nivel 

foarte ridicat de îndatorare; arată că acest 

lucru se află în contradicție clară cu 

regula de 1/20 privind reducerea 

datoriilor; solicită Comisiei să explice în 

ce fel intenționează să elimine această 

contradicție și în ce termen; 

Or. en 

 

Amendamentul  498 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17b. reamintește faptul că limita de deficit 

de 3 % a fost aleasă pentru a reflecta 

creșterea economică anuală de 3 % care 

predomina la nivelul UE atunci când a 

fost adoptată legislația pentru prima dată; 

se întreabă dacă această limită de 3 % nu 

este prea ridicată, creșterea fiind în mod 

substanțial și constant inferioară acestui 

prag; solicită Comisiei să studieze dacă 

rezultatele uneori deplorabile ale 

consolidării s-ar putea datora acestei 

discrepanțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  499 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. solicită Comisiei să procedeze la o 

evaluare riguroasă a obiectivului bugetar 

pe termen mediu, astfel cum se prevede în 

cadrul pachetului de șase măsuri 

legislative, în vederea înlocuirii acestuia 

cu o regulă mai bine încadrată și corect 

adaptată; subliniază faptul că o normă 

unitară nu este adecvată, întrucât, în 

final, raportul dintre datorii și PIB 

prezintă o convergență către raportul 

dintre deficitul mediu și PIB-ul nominal; 

Or. en 

 

Amendamentul  500 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17b. solicită revizuirea conceptului de 

sustenabilitate a datoriei pe baza unei 

abordări orientate în direcția drepturilor 

fundamentale, care să vizeze prevenirea 

unei situații în care obligațiile privind 

serviciul datoriei reprezintă un obstacol 

sau au prioritate în fața asigurării unor 

resurse suficiente minime pentru 

finanțarea serviciilor esențiale și, astfel, 

pentru îndeplinirea obligațiilor privind 

drepturile fundamentale; 

Or. en 

 

Amendamentul  501 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17c. susține în special o conferință la 

nivelul UE privind datoriile, precum și 

organizarea viitorului zonei euro sub 

forma unei convenții care să asigure 

modificarea Tratatului astfel încât să se 

îmbunătățească responsabilitatea 

democratică și să se accentueze integrarea 

economică a UEM; 

Or. en 

 

Amendamentul  502 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17d. reamintește concluzia raportului 

troicii, prin care se solicită soluționarea 

nevoii de a acorda Greciei facilități în 

ceea ce privește datoriile sale și de a 

aborda problema fluxurilor semnificative 

de ieșiri de capital din această țară, 

precum și solicitarea adresată Consiliului 

de activare a cadrului adoptat cu privire 

la tratamentul activelor anterioare, în 

vederea distrugerii cercului vicios dintre 

datoriile suverane și bănci și a înlesnirii 

sarcinii privind datoria publică în 

Irlanda, Grecia, Portugalia și Cipru; 

Or. en 

 

Amendamentul  503 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. invită Comisia să analizeze și să 

discute rezultatele economice ale unei 

posibile mutualizări a datoriilor suverane, 

făcând referire în special la 

sustenabilitatea globală a datoriei în sine; 

Or. en 

 

Amendamentul  504 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în 

cadrul recomandărilor specifice fiecărei 

țări, să ofere mai multă concretețe 

strategiei bazate pe trei piloni (investiții, 

reguli de politică bugetară și reforme 

structurale), prezentată în AAC 2015, și 

să consolideze abordarea sa prin 

construirea unui al patrulea pilon privind 

impozitarea; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  505 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în 

cadrul recomandărilor specifice fiecărei 

țări, să ofere mai multă concretețe 

strategiei bazate pe trei piloni (investiții, 

reguli de politică bugetară și reforme 

structurale), prezentată în AAC 2015, și să 

consolideze abordarea sa prin construirea 

unui al patrulea pilon privind 

impozitarea; 

18. subliniază faptul că strategia Comisiei 

bazată pe trei piloni (investiții, reguli de 

politică bugetară și reforme structurale), 

prezentată în AAC 2015, reprezintă 

practic aceeași strategie care a provocat 

actuala criză socială și economică; 

consideră că Europa are nevoie urgent de 

o nouă strategie bazată pe politici 

expansioniste și o reformă financiară 

ambițioasă; 

Or. en 

 

Amendamentul  506 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin îmbunătățirea legăturii dintre cei 

trei piloni, în special condiționând 

primirea de fonduri din FEIS de 

respectarea normelor fiscale și de 

implementarea reformelor structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  507 

Michael Theurer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, consolidare 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind competitivitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  508 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  509 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015; 

Or. de 

 

Amendamentul  510 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 18. solicită Comisiei ca, în cadrul 
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recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea, prin elaborarea unei 

foi de parcurs privind convergența fiscală 

în cooperare cu Parlamentul European, 

luând în considerare lucrările elaborate 

de Comisia specială TAXE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  511 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea, axându-se în special 

pe evaziunea, eludarea și arbitrajul fiscal 

la nivel european; 

Or. en 

 

Amendamentul  512 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea și a unui al cincilea 

pilon privind Europa socială; este nevoie 

în mod special să se stabilească un acord 

cu privire la un catalog prioritar al 

reformelor structurale care presupun 

îmbunătățirea nivelului de trai al 

lucrătorilor; 

Or. es 

 

Amendamentul  513 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea, care să includă un 

mecanism anual de monitorizare, precum 

evoluții privind frauda și evaziunea 

fiscală, situația taxelor de mediu, dar și 

măsurile adoptate la nivel național și 

european pentru abordarea 

recomandărilor specifice fiecărei țări în 

vederea îmbunătățirii justiției fiscale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  514 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 
privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să țină cont de 

necesitatea unei abordări progresive și 

comune privind impozitarea;  

Or. en 

 

Amendamentul  515 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea imediată a unui al 

patrulea pilon privind impozitarea; 

Or. hu 

Amendamentul  516 

Maria João Rodrigues 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

care să se axeze pe cererea agregată, pe 

inegalități și pe impozitare; 

Or. en 

 

Amendamentul  517 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015, și să consolideze abordarea 

sa prin construirea unui al patrulea pilon 

privind impozitarea; 

18. solicită Comisiei ca, în cadrul 

recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să 

ofere mai multă concretețe strategiei bazate 

pe trei piloni (investiții, reguli de politică 

bugetară și reforme structurale), prezentată 

în AAC 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  518 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. solicită Comisiei să prezinte în AAC 

diferite scenarii macroeconomice în 

funcție de riscurile de creștere și 

descreștere din previziune, asigurând 

astfel o anumită marjă de flexibilitate în 

îndrumările pe care le furnizează; 

Or. en 

 

Amendamentul  519 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. solicită Comisiei ca, în elaborarea 

AAC, să valorifice cât mai mult o gamă 

amplă de cunoștințe științifice și să 

integreze recomandările Parlamentului 

European, ale statelor membre și ale 

guvernelor locale și regionale; 

Or. en 

 

Amendamentul  520 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18c. invită Comisia să identifice în mod 

explicit în cadrul AAC potențialele 

externalități transfrontaliere ale 

principalelor măsuri de politică 

economică puse în aplicare la nivelul UE, 

precum și în statele membre; 
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Amendamentul  521 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. subliniază faptul că inițiativa 

emblematică privind o Europă cu o 

utilizare eficientă a resurselor impune 

eliminarea treptată a subvențiilor pentru 

taxele de mediu; reamintește evaluarea 

Comisiei, potrivit căreia există o marjă 

amplă de manevră pentru direcționarea 

taxelor de la mâna de lucru la taxele de 

mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  522 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. subliniază faptul că, potrivit 

Comisiei, subvențiile și externalitățile 

pentru combustibilii fosili, energia 

nucleară și energia termică reprezintă un 

cost de 262 de miliarde de euro pe an; 

Or. en 

 

Amendamentul  523 

Ernest Urtasun 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18c. subliniază faptul că, potrivit 

Comisiei, taxele pentru mâna de lucru 

reprezintă aproximativ 53 % din totalul 

veniturilor fiscale din zona euro, 

comparativ cu 5,7 % pentru taxele de 

mediu; arată că există un spațiu amplu de 

manevră pentru o astfel de reformă 

fiscală favorabilă mediului înconjurător; 

Or. en 

 

Amendamentul  524 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18d. solicită, prin urmare, ca Strategia 

Europa 2020 actualizată și recomandările 

specifice fiecărei țări să includă obiective 

și repere specifice pentru monitorizarea 

eliminării treptate până cel târziu în 2020 

a subvențiilor nocive pentru mediul 

înconjurător și care distorsionează piața, 

dar și pentru creșterea ponderii taxelor de 

mediu în veniturile fiscale globale cu cel 

puțin 5 % până în 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  525 

Alain Cadec 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la 

nivelul UE; solicită crearea unei rețele 

europene care să permită realizarea unei 

analize independente a perspectivei 

economice ca punct de plecare pentru o 

dezbatere politică adecvată între părțile 

interesate; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  526 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la 

nivelul UE; solicită crearea unei rețele 

europene care să permită realizarea unei 

analize independente a perspectivei 

economice ca punct de plecare pentru o 

dezbatere politică adecvată între părțile 

interesate; 

19. recunoaște necesitatea unei analize 

independente a perspectivei economice, ca 

punct de plecare pentru o dezbatere 

politică adecvată între părțile interesate; 

îndeamnă să se dezvolte în continuare 

unitatea Comisiei cunoscută sub numele 

de analist economic principal, care oferă 

o evaluare suplimentară și independentă, 

în cadrul Comisiei, a tuturor măsurilor 

referitoare la guvernanța economică, 

recomandă creșterea capacității acesteia 

și repartizarea sa oficială în subordinea 

vicepreședintelui pentru moneda euro și 

dialog social; solicită ca analistului 

economic principal să i se transmită toate 

documentele relevante, în timp util pentru 

a-și duce la îndeplinire sarcinile; 

Or. en 
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Amendamentul  527 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere politică 

adecvată între părțile interesate; 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere politică 

adecvată între părțile interesate; 

reamintește că monitorizarea eficace și 

promptă a conformității cu normelor 

trebuie să fie evaluată de organisme 

independente, dacă acestea au fost create 

conform 

Directivei Consiliului 2011/85/UE din 

8 noiembrie 2011 privind cerințele 

referitoare la cadrele bugetare ale statelor 

membre; consideră că la nivelul UE este 

nevoie și de o analiză independentă; 

reamintește faptul că analistul economic 

principal independent al Comisiei (decizia 

Președintelui Comisiei Europene din 

28 octombrie 2011) a fost desemnat ca 

răspuns la solicitările de supraveghere 

independentă a puterilor discreționare 

majorate ale Comisiei, prevăzute în 

pachetul de șase măsuri legislative și în 

cel de două măsuri; consideră că 

organismele naționale independente ar 

trebui să funcționeze ca o rețea, sub 

conducerea analistului economic 

principal, pentru monitorizarea punerii 

corecte și transparente în aplicare a 

cadrului privind normele UE; solicită ca 

această monitorizare să fie făcută 

publică; 

Or. en 

 



 

PE549.458v01-00 76/166 AM\1052384RO.doc 

RO 

Amendamentul  528 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere 

politică adecvată între părțile interesate; 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  529 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere 

politică adecvată între părțile interesate; 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util în 

Franța, Grecia, Italia și în alte câteva țări 

europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  530 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere 

politică adecvată între părțile interesate; 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; încurajează crearea unei rețele 

europene care să permită realizarea unei 

analize independente a mixului global de 

politici macroeconomice din zona euro și 

a defalcării acestuia la nivel național, ca 

punct complementar de plecare pentru 

dezbaterea și determinarea existenței unor 

„circumstanțe excepționale”; 

Or. en 

 

Amendamentul  531 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere politică 

adecvată între părțile interesate; 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente și pluraliste a perspectivelor 

economice ca punct de plecare pentru o 

dezbatere politică adecvată și bine 

informată între părțile interesate; 

subliniază faptul că o astfel de rețea ar 

trebui să promoveze diversitatea teoretică, 

cu scopul de a evita gândirea de grup; 

Or. en 

 

Amendamentul  532 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivei economice ca 

punct de plecare pentru o dezbatere politică 

adecvată între părțile interesate; 

19. consideră că consiliile bugetare 

naționale ar putea juca un rol util la nivelul 

UE; solicită crearea unei rețele europene 

care să permită realizarea unei analize 

independente a perspectivelor economice 

ca punct de plecare pentru o dezbatere 

politică adecvată între părțile interesate; 

Or. en 

 

Amendamentul  533 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. sugerează că un astfel de consiliu 

fiscal condus de analistul economic 

principal ar putea oferi analize obiective, 

independente și transparente atât 

Comisiei și Consiliului, cât și 

Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  534 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază faptul că excedentele 

ridicate din centrul zonei euro, în special 

în Germania, nu sunt considerate mai 

puțin alarmante decât deficitele ridicate 

de la periferie; reamintește faptul că 

acumularea de deficite și excedente de 
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cont curent nesustenabile în cadrul zonei 

euro a fost alimentată de crearea uniunii 

monetare; insistă, prin urmare, să se 

considere că există o responsabilitate 

comună pentru dezechilibrele 

macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  535 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. solicită armonizarea ipotezelor 

economice în conceperea bugetelor 

naționale și a unei evaluări comune a 

situației economice europene și naționale, 

precum și o uniformitate sporită în 

prezentarea conturilor publice, în scopul 

facilitării comparațiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  536 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de 

acțiune; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  537 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de 

acțiune; 

20. consideră că PDM este un instrument 

fundamental pentru evitarea crizelor 

viitoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  538 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de acțiune; 

20. reamintește faptul că supravegherea 

macroeconomică are drept scop 

identificarea țărilor care sunt pasibile să 

treacă printr-o criză în viitor și că scopul 

PDM este acela de a evita producerea 

crizelor, prin lansarea reformelor 

structurale necesare într-un moment în 

care încă este ușor să se facă acest lucru, 

nu atunci când țara întâmpină mari 

probleme; recunoaște că țările care dispun 

de o marjă semnificativă de acțiune au 

început să o valorifice; reamintește faptul 

că într-o economie deschisă analiza 

echilibrelor comerciale bilaterale este un 

exercițiu fără sens; consideră că 

excedentele comerciale se datorează în 

special activității firmelor private, în timp 

ce deficitele comerciale persistente pot fi 

corectate în general prin acțiuni 
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guvernamentale; 

Or. en 

 

Amendamentul  539 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de 

acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să țină 

suficient cont de faptul că excedentele de 

cont curent nu prezintă aceleași riscuri 

majore precum deficitele; 

Or. de 

 

Amendamentul  540 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de 

acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră obiectivă, pentru a 

evalua dezvoltarea variabilelor 

macroeconomice cheie în statele membre 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  541 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată între 

țările cu deficit și cele cu excedent, și să se 

ocupe, de asemenea, de țările care dispun 

de o marjă semnificativă de acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mult mai 

echilibrată între țările cu deficit și cele cu 

excedent; solicită Comisiei să urmărească 

în mod special cazurile clare de 

dezechilibre de cont curent, pentru a 

preveni creșterea divergențelor economice 

în zona euro; 

Or. en 

 

Amendamentul  542 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată între 

țările cu deficit și cele cu excedent, și să se 

ocupe, de asemenea, de țările care dispun 

de o marjă semnificativă de acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată între 

țările cu deficit și cele cu excedent, 

subliniază faptul că procedura ar trebui 

să se refere în special la țările care dispun 

de o marjă semnificativă de acțiune, în 

special solicitând Germaniei și tuturor 

țărilor cu un excedent prea mare să pună 

capăt practicilor competitive incorecte și 

nocive bazate pe devalorizarea internă, 

precum reducerea salariilor, și să 

stimuleze cererea internă; 

Or. en 

 

Amendamentul  543 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de 

acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai eficientă, în 

special în ceea ce privește consolidarea 

competitivității; 

Or. en 

 

Amendamentul  544 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată 

între țările cu deficit și cele cu excedent, și 

să se ocupe, de asemenea, de țările care 

dispun de o marjă semnificativă de 

acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai eficientă, în 

special în ceea ce privește consolidarea 

competitivității și o mai bună luare în 

considerare a întregii zone euro, inclusiv 

a tuturor efectele colaterale ale politicilor 

naționale la nivelul tabloului de bord; 

Or. en 

 

Amendamentul  545 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată între 

țările cu deficit și cele cu excedent, și să se 

ocupe, de asemenea, de țările care dispun 

de o marjă semnificativă de acțiune; 

20. consideră că PDM trebuie să fie 

utilizată într-o manieră mai echilibrată între 

țările cu deficit și cele cu excedent, și să se 

ocupe, de asemenea, de țările care dispun 

de o marjă semnificativă de acțiune; 



 

PE549.458v01-00 84/166 AM\1052384RO.doc 

RO 

îndeamnă Comisia să revizuiască PDM, 

în scopul dezvoltării riguroase a unei 

justificări complet simetrice pentru 

dezechilibrele de cont curent în cadrul 

procedurii pentru dezechilibre 

macroeconomice; 

Or. en 

 

Amendamentul  546 

Ivana Maletić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. reamintește ultimele analize 

aprofundate și rapoarte naționale 

(publicate la 26 februarie 2015), potrivit 

cărora mai multe state membre 

înregistrează dezechilibre excesive 

(categoria 5) și dezechilibre (categoria 4) 

și solicită să se ia măsuri decisive de 

politică în vederea eliminării 

dezechilibrelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  547 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. subliniază efectul nociv al inversării 

piramidei vârstelor asupra sistemului de 

pensii și, prin urmare, nevoia ca statele 

membre afectate de schimbările 

demografice să obțină excedente 

comerciale substanțiale pe o perioadă 

îndelungată, pentru a-și putea permite un 
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nivel suficient al pensiilor pe viitor; 

solicită Comisiei să explice în ce fel va fi 

luat în considerare acest aspect în 

procedura sa privind supravegherea 

macroeconomică; 

Or. en 

 

Amendamentul  548 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. solicită Comisiei să propună măsuri, 

instrumente și proceduri specifice de 

politică pentru îmbunătățirea 

„caracterului extrem de asimetric al 

reechilibrării, în condițiile unei slabe 

cereri interne în țările creditoare care 

înregistrează în mod constant mari 

excedente de cont curent” (RMA PDM 

noiembrie 2014, p. 2); 

Or. en 

 

Amendamentul  549 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. observă că, în zona euro, criza a 

dezvăluit faptul că, fără instrumente 

macroeconomice majore la nivel național 

(cursul de schimb, politica monetară, 

politica bugetară într-o măsură mai mare 

sau mai mică), devalorizarea internă ar 

putea fi singura soluție, iar ea merită să 

fie compensată la nivelul zonei euro; 
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Or. en 

 

Amendamentul  550 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. consideră că ar trebui efectuată o 

evaluare a impactului social în ceea ce 

privește efectele pe termen lung pe care 

le-a avut devalorizarea internă asupra 

popoarelor europene, astfel cum a fost 

implementată începând cu anul 2008, în 

special asupra categoriilor de persoane 

sărace și cu venituri mici, iar această 

evaluare ar trebui să fie însoțită de 

propuneri privind posibilele măsuri de 

remediere; 

Or. en 

 

Amendamentul  551 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. solicită organizarea unei reuniuni 

publice între miniștrii de finanțe ai 

statelor membre și Comisia pentru afaceri 

economice și monetare a Parlamentului 

European o dată la trei trimestre, înainte 

de adoptarea bugetelor naționale ale 

statelor membre; 

Or. fr 
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Amendamentul  552 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. solicită completarea tabloului de 

bord pentru dezechilibre macroeconomice 

cu indicatori sociali care să aibă aceeași 

valoare precum restul indicatorilor PDM; 

consideră că astfel de indicatori trebuie să 

poată declanșa și acțiuni corective, nu 

doar să „monitorizeze” situația 

socioeconomică generală; insistă asupra 

faptului că șomajul, inegalitățile și 

sărăcia excesive sunt dezechilibre care 

amenință zona euro; reamintește 

solicitările repetate în vederea adoptării 

de indicatori privind eficiența resurselor, 

indicatori privind costurile unitare de 

capital, dar și alți indicatori relevanți 

pentru monitorizarea progreselor în 

direcția obiectivelor actualizate ale 

Strategiei Europa 2020, inclusiv 

indicatori de competitivitate care nu au 

legătură cu costurile, în domenii precum 

cercetarea și dezvoltarea, educația și 

formarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  553 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. subliniază faptul că un indicator 

privind eficiența resurselor care urmează 

să fie integrat în tabloul de bord PDM ar 
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trebui să faciliteze în special 

monitorizarea progreselor înregistrate în 

direcția decuplării dezvoltării economice 

de utilizarea resurselor naturale; 

Or. en 

 

Amendamentul  554 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20c. consideră că tabloul de bord al PDM 

ar trebui supus unei evaluări democratice 

corespunzătoare de către organele 

legislative ale UE, ceea ce înseamnă că 

cadrul PDM ar trebui revizuit cel puțin în 

conformitate cu poziția Parlamentului 

European adoptată înaintea negocierilor 

privind pachetul de șase măsuri 

legislative, în vederea adoptării tabloului 

de bord al PDM prin intermediul unui act 

delegat; 

Or. en 

 

Amendamentul  555 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze 

modalități prin care să asigure o mai 

bună aliniere a componentei preventive și 

a celei corective a PSC, în special în ceea 

ce privește investițiile care permit abateri 

temporare de la obiectivul bugetar pe 

eliminat 
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termen mediu sau de la traiectoria de 

ajustare la acesta, în limitele unei marje 

de siguranță în cadrul componentei 

preventive; 

Or. en 

 

Amendamentul  556 

Siegfried Mureșan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze 

modalități prin care să asigure o mai 

bună aliniere a componentei preventive și 

a celei corective a PSC, în special în ceea 

ce privește investițiile care permit abateri 

temporare de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la traiectoria de 

ajustare la acesta, în limitele unei marje 

de siguranță în cadrul componentei 

preventive; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  557 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze 

modalități prin care să asigure o mai 

bună aliniere a componentei preventive și 

a celei corective a PSC, în special în ceea 

ce privește investițiile care permit abateri 

temporare de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la traiectoria de 

ajustare la acesta, în limitele unei marje 

eliminat 



 

PE549.458v01-00 90/166 AM\1052384RO.doc 

RO 

de siguranță în cadrul componentei 

preventive; 

Or. en 

 

Amendamentul  558 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze 

modalități prin care să asigure o mai 

bună aliniere a componentei preventive și 

a celei corective a PSC, în special în ceea 

ce privește investițiile care permit abateri 

temporare de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la traiectoria de 

ajustare la acesta, în limitele unei marje 

de siguranță în cadrul componentei 

preventive; 

21. remarcă activitatea Comisiei cu 

privire la interpretarea flexibilității în 

cadrul normelor PSC, precum și de 

abordarea sa echilibrată față de investiții; 

Or. fr 

 

Amendamentul  559 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC, în special în ceea ce privește 

investițiile care permit abateri temporare 

de la obiectivul bugetar pe termen mediu 

sau de la traiectoria de ajustare la acesta, 

în limitele unei marje de siguranță în 

cadrul componentei preventive; 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC, în special punând accentul pe 

detectarea și ajustarea timpurie a 

potențialelor deficite excesive; 
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Or. en 

 

Amendamentul  560 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC, în special în ceea ce privește 

investițiile care permit abateri temporare 

de la obiectivul bugetar pe termen mediu 

sau de la traiectoria de ajustare la acesta, 

în limitele unei marje de siguranță în 

cadrul componentei preventive; 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC în vederea evitării unor abateri de la 

obiectivul bugetar pe termen mediu sau de 

la traiectoria de ajustare; 

Or. de 

 

Amendamentul  561 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC, în special în ceea ce privește 

investițiile care permit abateri temporare 

de la obiectivul bugetar pe termen mediu 

sau de la traiectoria de ajustare la acesta, 

în limitele unei marje de siguranță în 

cadrul componentei preventive; 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC, printr-o strategie de promovare a 

creșterii, reducere a șomajului și 

combatere a sărăciei și excluziunii 

sociale; consideră că reperele calitative 

sunt mai adecvate decât cele cantitative 

pentru evaluarea responsabilității fiscale 

a unei țări; 

Or. en 
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Amendamentul  562 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC, în special în ceea ce privește 

investițiile care permit abateri temporare 

de la obiectivul bugetar pe termen mediu 

sau de la traiectoria de ajustare la acesta, 

în limitele unei marje de siguranță în 

cadrul componentei preventive; 

21. invită Comisia să examineze modalități 

prin care să asigure o mai bună aliniere a 

componentei preventive și a celei corective 

a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  563 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. invită Comisia să examineze 

modalități prin care să asigure o mai 

bună aliniere a componentei preventive și 

a celei corective a PSC, în special în ceea 

ce privește investițiile care permit abateri 

temporare de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la traiectoria de 

ajustare la acesta, în limitele unei marje de 

siguranță în cadrul componentei 

preventive; 

21. sprijină abordarea Comisiei, în 

conformitate cu pachetul de șase măsuri 

legislative, în vederea diferențierii clare 

între componenta preventivă și cea 

corectivă a PSC, în special în ceea ce 

privește investițiile care permit abateri 

temporare de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la traiectoria de 

ajustare la acesta, în limitele unei marje de 

siguranță în cadrul componentei 

preventive, considerând că țările din 

cadrul componentei preventive au o marjă 

mai largă de acțiune; 

Or. en 
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Amendamentul  564 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale 

statelor membre în cadrul PDE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  565 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre în cadrul PDE; 

22. solicită Comisiei să analizeze în 

continuare toți factorii relevanți, inclusiv 

creșterea și inflația reală, atunci când 

evaluează situațiile economice și bugetare 

ale statelor membre în cadrul PDE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  566 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale 

22. solicită Comisiei să evalueze cu 

strictețe situația economică a statelor 

membre în cadrul PDE; 
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statelor membre în cadrul PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  567 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre în cadrul PDE; 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea 

reală, investițiile publice pe termen lung, 

dar și corectitudinea și responsabilitatea 

democratică a cheltuielilor publice și a 

sistemului fiscal atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  568 

Thomas Mann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre în cadrul PDE; 

22. solicită Comisiei să ia în considerare în 

analizele sale toți factorii esențiali, 

inclusiv creșterea și inflația reală, atunci 

când evaluează situațiile economice și 

bugetare ale statelor membre în cadrul 

PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  569 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 
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López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre în cadrul PDE; 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea 

reală, inflația și șomajul atunci când 

evaluează situațiile economice și bugetare 

ale statelor membre în cadrul PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  570 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre în cadrul PDE; 

22. solicită Comisiei să analizeze toți 

factorii importanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

membre în cadrul PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  571 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, atunci când evaluează 

situațiile economice și bugetare ale statelor 

22. solicită Comisiei să ia în considerare 

toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și 

inflația reală, precum și rata șomajului, 

atunci când evaluează situațiile economice 
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membre în cadrul PDE; și bugetare ale statelor membre în cadrul 

PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  572 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza 

modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  573 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza 

modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  574 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza eliminat 
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modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  575 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza 

modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  576 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza 

modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că unele state membre riscă să nu 

respecte normele PDE; subliniază faptul 

că statele membre ar trebui să își reducă 

deficitul bugetar la 3 % din PIB până la 

sfârșitul anului 2015, prin reforme 

structurale; insistă asupra unei 

interpretări stricte și riguroase a 

măsurilor adoptate în cadrul PDE; 

Or. en 

 

Amendamentul  577 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza 

modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

23. subliniază faptul că evaluarea 

Comisiei privind toți factorii relevanți din 

cadrul componentei preventive și a celei 

corective se axează în special pe indicatori 

sociali și macroeconomici; insistă asupra 

necesității ca evaluarea situației bugetare 

să aibă la bază indicatori calitativi 

precum corectitudinea, eficiența și 

responsabilitatea democratică a 

cheltuielilor publice și a sistemului fiscal; 

Or. en 

 

Amendamentul  578 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. insistă asupra necesității de a preciza 

modul în care se iau în considerare 

măsurile eficiente în cadrul PDE; 

23. consideră că modul în care se iau în 

considerare măsurile eficiente în cadrul 

PDE ar trebui să aibă la bază criterii 

clare, numerice și măsurabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  579 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la 

reforma din 2005 a PSC, alături de 

eliminat 
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introducerea unei norme privind 

cheltuielile cu ocazia reformei din 2011, 

creează marje pentru aplicarea 

discreționară a PSC, deoarece calculul 

creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri 

discutabile și revizuiri substanțiale între 

previziunile din toamnă și din primăvară 

ale Comisiei, conducând astfel la calcule 

diferite și evaluări divergente în ceea ce 

privește punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  580 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la 

reforma din 2005 a PSC, alături de 

introducerea unei norme privind 

cheltuielile cu ocazia reformei din 2011, 

creează marje pentru aplicarea 

discreționară a PSC, deoarece calculul 

creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri 

discutabile și revizuiri substanțiale între 

previziunile din toamnă și din primăvară 

ale Comisiei, conducând astfel la calcule 

diferite și evaluări divergente în ceea ce 

privește punerea în aplicare a PSC; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  581 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, precum și conceptul de 

deviație a PIB, care este foarte greu de 

cuantificat corect, creează, astfel, marje 

pentru aplicarea discreționară a PSC; își 

exprimă temerea că calculul creșterii 

potențiale, care stă la baza evaluării 

deficitelor structurale, precum și cel al 

normei privind cheltuielile fac obiectul mai 

multor presupuneri discutabile și pot 

impune revizuiri substanțiale între 

previziunile din toamnă și din primăvară 

ale Comisiei, conducând astfel la calcule 

diferite și evaluări divergente în ceea ce 

privește punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  582 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile au făcut 
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obiectul mai multor presupuneri 

discutabile și revizuiri substanțiale între 

previziunile din toamnă și din primăvară 

ale Comisiei, conducând astfel la calcule 

diferite și evaluări divergente în ceea ce 

privește punerea în aplicare a PSC; 

obiectul unor revizuiri substanțiale între 

previziunile din toamnă și din primăvară 

ale Comisiei, conducând astfel la calcule 

diferite și evaluări divergente în ceea ce 

privește punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  583 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

24. atrage atenția asupra faptului că 

accentul pus asupra deficitelor structurale 

de la reforma din 2005 a PSC, alături de 

introducerea unei norme privind 

cheltuielile cu ocazia reformei din 2011, 

creează marje pentru aplicarea 

discreționară a PSC, deoarece calculul 

creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; subliniază 

faptul că, în scopul intensificării 

planificării, aceste divergențe ar trebui 

eliminate; 

Or. de 

 

Amendamentul  584 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 
obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

24. arată că accentul pus asupra deficitelor 

structurale de la reforma din 2005 a PSC, 

alături de introducerea unei norme privind 

cheltuielile cu ocazia reformei din 2011, au 

creat distorsiuni în aplicarea discreționară 

a PSC, deoarece calculul creșterii 

potențiale și al deviațiilor PIB, care stă la 

baza evaluării deficitelor structurale, face 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  585 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează incertitudine, 

complexitate și marje pentru aplicarea 

discreționară a PSC, deoarece calculul 

creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 
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Or. en 

 

Amendamentul  586 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

calculul creșterii potențiale și al producției 

potențiale, care stă la baza evaluării 

deficitelor structurale, precum și cel al 

normei privind cheltuielile fac obiectul mai 

multor presupuneri discutabile și revizuiri 

substanțiale între previziunile din toamnă și 

din primăvară ale Comisiei, conducând 

astfel la calcule diferite și evaluări 

divergente în ceea ce privește punerea în 

aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  587 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru 

aplicarea discreționară a PSC, deoarece 

24. insistă asupra faptului că accentul pus 

asupra deficitelor structurale de la reforma 

din 2005 a PSC, alături de introducerea 

unei norme privind cheltuielile cu ocazia 

reformei din 2011, creează marje pentru o 

mai bună flexibilitate în aplicarea PSC, 
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calculul creșterii potențiale, care stă la baza 

evaluării deficitelor structurale, precum și 

cel al normei privind cheltuielile fac 

obiectul mai multor presupuneri discutabile 

și revizuiri substanțiale între previziunile 

din toamnă și din primăvară ale Comisiei, 

conducând astfel la calcule diferite și 

evaluări divergente în ceea ce privește 

punerea în aplicare a PSC; 

deoarece calculul creșterii potențiale, care 

stă la baza evaluării deficitelor structurale, 

precum și cel al normei privind cheltuielile 

fac obiectul mai multor presupuneri 

discutabile și revizuiri substanțiale între 

previziunile din toamnă și din primăvară 

ale Comisiei, conducând astfel la calcule 

diferite și evaluări divergente în ceea ce 

privește punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  588 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. observă că calculul deficitului 

structural sau al echilibrului bugetar 

structural este supus unor decalaje de 

timp semnificative și este subminat de 

controverse majore în ceea ce privește 

definirea și măsurarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  589 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. constată faptul că comunicarea 

Comisiei privind flexibilitatea insistă 

asupra rolului deviației PIB; 

Or. en 
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Amendamentul  590 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. în această perspectivă, solicită 

Comisiei să prezinte o propunere 

legislativă de codificare în legislație a 

conceptului de echilibru structural; 

susține în special o definiție mai completă 

a conceptului, care să reflecte un cadru 

teoretic mai amplu, de natură să includă, 

printre altele, rolul interdependent al 

ciclului financiar și al ciclului de afaceri; 

Or. en 

 

Amendamentul  591 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. reamintește Comisiei că o serie de 

cerințe de monitorizare prevăzute de 

Regulamentul (UE) nr. 473/2013 privind, 

printre altele, estimarea efectelor 

multiplicatoare la nivel național, precum 

și indicații referitoare la modul în care 

reformele și măsurile sunt importante 

pentru atingerea obiectivelor stabilite prin 

strategia Uniunii pentru creșterea 

economică și locuri de muncă încă nu au 

fost implementate de către Comisie; 

solicită Comisiei să acționeze în 

conformitate cu articolul 265 din Tratat, 

astfel încât să respecte obligațiile legale 

prevăzute mai sus; 
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Or. en 

 

Amendamentul  592 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  593 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  594 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  595 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  596 

Markus Ferber 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să țină cont doar de măsurile 

bugetare și de reformele structurale care 

sunt efectiv puse în practică; 

Or. de 

 

Amendamentul  597 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să fie atentă la potențialele 

discrepanțe dintre eforturile bugetare 

convenite și impactul fiscal real obținut; 

Or. en 

 

Amendamentul  598 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă o mai bună evaluare a 

impactului măsurilor bugetare convenite 

asupra creșterii PIB, valorificând 

experiența previziunilor optimiste 

constante pentru țările supuse 

programelor de ajustare și a dezbaterii 

privind multiplicatorul fiscal; 

Or. en 

 

Amendamentul  599 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care 

ar putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să pornească în analiza sa de la 

fapte concrete și demonstrate și să 

adapteze măsurile impuse, acolo unde este 

necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul  600 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care ar 

putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor și reformelor 

bugetare convenite și cifrele fiscale, 

bazându-se pe creșterea potențială estimată 

pentru PIB, deviația PIB și deficitele 

structurale care ar putea introduce 

schimbări radicale neașteptate într-o etapă 

ulterioară; 

Or. en 

 

Amendamentul  601 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care ar 

putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să ia în considerare implicațiile 

măsurilor bugetare convenite și cifrele 

fiscale, bazându-se pe creșterea potențială 

estimată pentru PIB, deviația PIB și 

deficitele structurale care ar putea 

introduce schimbări radicale neașteptate 

într-o etapă ulterioară; 

Or. en 

 

Amendamentul  602 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care ar 

putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; 

25. invită Comisia ca, în momentul 

evaluării poziției bugetare a statelor 

membre, să includă un echilibru mai bun 

între impactul măsurilor bugetare 

convenite și cifrele fiscale, bazându-se pe 

creșterea potențială estimată pentru PIB, 

deviația PIB și deficitele structurale care ar 

putea introduce schimbări radicale 

neașteptate într-o etapă ulterioară; solicită 

Comisiei ca, atunci când caută acest 

echilibru mai bun, să aibă în vedere și 

caracterul previzibil și consecvent al 

procesului de elaborare a politicilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  603 

Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. solicită Comisiei lansarea unei 

dezbateri publice în cadrul forurilor 

academice privind metodologia folosită 

pentru estimarea creșterii potențiale a 

PIB și a echilibrului bugetar structural și 

privind utilitatea, fiabilitatea și 

consecințele acestor estimări pentru 

punerea în aplicare a PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  604 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. consideră că credibilitatea cadrului 

de guvernanță economică este 

condiționată de aplicarea corectă și 

transparentă a normelor; solicită 

Comisiei să publice rapoartele analistului 

său economic principal independent, prin 

care se constată punerea consecventă în 

aplicare a normelor; invită analistul 

economic principal al Comisiei să prezinte 

Parlamentului European evaluarea sa cu 

privire la punerea consecventă în aplicare 

a normelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  605 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Responsabilitatea democratică și provocări 

viitoare în consolidarea guvernanței 

economice 

Responsabilitatea democratică și provocări 

viitoare în îmbunătățirea guvernanței 

economice 

Or. en 

 

Amendamentul  606 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare națională și mai multă 

transparență; 
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economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate 

fi atinsă prin adăugarea unui nou set de 

reguli celor deja existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  607 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate 

fi atinsă prin adăugarea unui nou set de 

reguli celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; 

Or. en 

 

Amendamentul  608 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate 

fi atinsă prin adăugarea unui nou set de 

reguli celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar și 

urgent să existe mai puțină complexitate, 

mai multă transparență, o mai mare 

implicare la nivel național și 

responsabilitate democratică în materie de 

guvernanță economică; consideră că nu se 

poate construi o UEM rezistentă, care să 

asigure o redresare durabilă 

supraviețuind provocărilor politice 

inevitabile, fără informări susținute din 
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partea țărilor și implicarea parlamentelor 

în fiecare fază a semestrului european și 

în special în ceea ce privește asumarea la 

nivel național a angajamentelor privind 

reformele structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  609 

Dariusz Rosati 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate 

fi atinsă prin adăugarea unui nou set de 

reguli celor deja existente; 

26. consideră că pentru o integrare 

economică mai profundă este necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare și mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; 

Or. en 

 

Amendamentul  610 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare și mai multă transparență în 

materie de guvernanță economică; 

consideră că perspectiva unei integrări 

viitoare mai profunde nu poate fi atinsă 

prin adăugarea unui nou set de reguli celor 

deja existente; consideră, în schimb, că 

normele existente trebuie să fie aplicate 
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cu mai multă eficiență; 

Or. de 

 

Amendamentul  611 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate 

fi atinsă prin adăugarea unui nou set de 

reguli celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că este dificil să se 

realizeze o integrare mai profundă prin 

adăugarea unor noi seturi de reguli celor 

deja existente; 

Or. en 

 

Amendamentul  612 

Elisa Ferreira 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă doar prin adăugarea unui nou set de 

reguli celor deja existente; 

Or. en 
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Amendamentul  613 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente și că îmbunătățirea 

poate proveni doar de la instituții supuse 

responsabilității democratice; 

Or. en 

 

Amendamentul  614 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente sau impunând politici 

economice guvernelor sau parlamentelor 

naționale alese; 

Or. en 
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Amendamentul  615 

Paul Tang 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. Consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente; 

26. consideră că este extrem de necesar să 

existe mai puțină complexitate, o mai mare 

implicare, mai multă transparență și 

democrație în materie de guvernanță 

economică; consideră că perspectiva unei 

integrări viitoare mai profunde nu poate fi 

atinsă prin adăugarea unui nou set de reguli 

celor deja existente; de asemenea, 

subliniază faptul că guvernarea 

economică ar trebui să fie aliniată la 

calendarul bugetar și de elaborare a 

politicilor de la nivel național; 

Or. en 

 

Amendamentul  616 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. consideră că un cadru de guvernanță 

bugetară mai descentralizat nu afectează 

funcționarea corespunzătoare a UEM 

dacă statele membre își asumă integral 

normele acestuia, iar respectarea cadrului 

de supraveghere fiscală poate fi asigurată 

pe deplin de către instituțiile UE, datoriile 

suverane fiind incluse ca o ultimă opțiune 

posibilă și credibilă; 

Or. en 
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Amendamentul  617 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. consideră că implementarea și o 

aplicare eficientă a cadrului actual de 

guvernanță economică este cea mai bună 

soluție pentru UEM; subliniază 

necesitatea asumării politice a normelor și 

instrumentelor comune atât la nivelul UE, 

cât și la nivel național, care să includă un 

angajament mai puternic al 

parlamentelor și guvernelor naționale în 

direcția punerii în aplicare a unor 

reforme structurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  618 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. consideră că, în domeniul UEM, 

controlul parlamentar este împărțit între 

nivelul național și cel european și insistă 

că trebuie asumate responsabilități la 

nivelul la care sunt luate sau 

implementate deciziile, parlamentele 

naționale supervizând guvernele 

naționale, iar Parlamentul European 

supervizând executivul european; doar în 

acest mod se va putea asigura o mai bună 

responsabilitate a procesului decizional, 

care este, de altfel, necesară; consideră că 

această legitimitate superioară poate fi 

asigurată prin prevederea adoptării 

programelor naționale de reformă și a 

posibilelor parteneriate de convergență de 
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către parlamentele naționale, precum și 

prin adoptarea de către Parlamentul 

European a unor orientări politice la 

nivel european, astfel cum sunt detaliate 

în analiza anuală a creșterii;subliniază 

faptul că o astfel de cooperare nu ar 

trebui considerată ca reprezentând 

crearea unui nou organism parlamentar 

mixt care ar fi atât ineficient, cât și 

nelegitim din punct de vedere democratic 

și constituțional; 

Or. en 

 

Amendamentul  619 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. consideră că pe termen mediu, în 

special pentru a asigura responsabilitatea 

necesară pentru MES, va fi necesar un 

parlament al zonei euro, sub auspiciile 

Parlamentului European, pentru statele 

membre ale zonei euro, cu mecanisme 

corespunzătoare și favorabile incluziunii 

pentru acele state membre care se 

angajează să participe; 

Or. en 

 

Amendamentul  620 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

eliminat 
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trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung 

pentru a permite UE și zonei euro să 

răspundă provocărilor în materie de 

convergență, investiții pe termen lung și 

încredere; 

Or. de 

 

Amendamentul  621 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung 

pentru a permite UE și zonei euro să 

răspundă provocărilor în materie de 

convergență, investiții pe termen lung și 

încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică ar 

trebui reevaluat pe termen mediu, cu 

scopul de a analiza dacă cadrul actual a 

generat rezultatele dorite și de a stabili un 

termen pentru revenirea la principiul 

absenței măsurilor de salvare; 

Or. en 

 

Amendamentul  622 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung 

pentru a permite UE și zonei euro să 

răspundă provocărilor în materie de 

convergență, investiții pe termen lung și 

încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, UE și zona euro trebuie să fie în 

măsură să răspundă provocărilor în 

materie de convergență, investiții pe 

termen lung și încredere; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  623 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

investiții pe termen lung și încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor legate de ieșirea din criză, 

stimularea creșterii economice, creșterea 

ocupării forței de muncă, încurajarea 

investițiilor pe termen lung și 

îmbunătățirea nivelului de trai al 

cetățenilor din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  624 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

investiții pe termen lung și încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de creștere 

economică, convergență economică, 

investiții pe termen lung, creare de locuri 

de muncă și încredere; 

Or. en 
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Amendamentul  625 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

investiții pe termen lung și încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie simplificat, pus mai bine în 

aplicare corectat și, acolo unde este 

necesar, completat atât pe termen mediu, 

cât și pe termen lung pentru a permite UE 

și zonei euro să răspundă provocărilor în 

materie de convergență, investiții pe 

termen lung și încredere; 

Or. en 

 

Amendamentul  626 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

investiții pe termen lung și încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

competitivitate și finanțe publice viabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  627 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung 
pentru a permite UE și zonei euro să 

răspundă provocărilor în materie de 

convergență, investiții pe termen lung și 

încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat pentru a 

permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

ocupare a forței de muncă, investiții pe 

termen lung și încredere; 

Or. en 

 

Amendamentul  628 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

investiții pe termen lung și încredere; 

27. recunoaște faptul că, pe baza situației 

actuale, cadrul de guvernanță economică 

trebuie să fie corectat și completat atât pe 

termen mediu, cât și pe termen lung pentru 

a permite UE și zonei euro să răspundă 

provocărilor în materie de convergență, 

competitivitate, investiții orientate către 

viitor și finanțe publice viabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  629 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. regretă faptul că Parlamentul 
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European nu oferă într-o manieră legală 

și concretă mai multe informații în 

momentele cheie ale semestrului 

european, în special în ceea ce privește 

AAC, evaluarea globală a situației 

bugetare și a perspectivelor din zona euro 

și responsabilitățile specifice fiecărei țări; 

în acest context, subliniază faptul că se 

înregistrează din ce în ce mai mult un 

dublu deficit democratic în cadrul de 

guvernanță economică al Uniunii, atât la 

nivelul UE, cât și la nivel național; 

Or. en 

 

Amendamentul  630 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27b. prin urmare, subliniază faptul că o 

implicare mai puternică a Parlamentului 

European în procesele de guvernanță 

economică este o condiție sine qua non 

pentru creșterea legitimității cadrului de 

guvernanță și pentru facilitarea unei 

dezbateri privind situația 

macroeconomică a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  631 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

eliminat 
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proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

Or. de 

 

Amendamentul  632 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  633 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

eliminat 
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privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

Or. en 

 

Amendamentul  634 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  635 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

28. solicită ca orientările privind 

convergența, care conțin patru sau cinci 

priorități clare și sunt valabile timp de 

cinci ani, să facă obiectul unei proceduri 

de codecizie care ar trebui să fie introdusă 

în următoarea modificare a tratatului; 

sugerează să se prevadă ca Președintele 

său să prezinte aceste orientări cu ocazia 

unui Consiliu European; 
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Or. en 

 

Amendamentul  636 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

28. solicită ca sondajul anual privind 

creșterea să facă obiectul unei implicări 

mai formale a Parlamentului, în baza 

unei proceduri de aprobare; încredințează 

Președintelui sarcina de a reprezenta 

Parlamentul în cadrul Consiliului 

European de primăvară, pe bază unei 

rezoluții adoptate în plen; 

Or. en 

 

Amendamentul  637 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

28. solicită ca AAC să fie redenumită 

orientările anuale privind creșterea durabilă 

și să facă obiectul unei proceduri de 

codecizie care ar trebui să fie introdusă în 

următoarea modificare a tratatului; 

încredințează Președintelui sarcina de a 

prezenta orientările anuale privind 

creșterea durabilă astfel cum au fost 

modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

Or. en 
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Amendamentul  638 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului; încredințează Președintelui 

sarcina de a prezenta orientările anuale 

privind creșterea durabilă astfel cum au 

fost modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

28. solicită ca orientările anuale privind 

creșterea durabilă să facă obiectul unei 

proceduri de codecizie care ar trebui să fie 

introdusă în următoarea modificare a 

tratatului și, între timp, să facă obiectul 

unui acord interinstituțional; 

încredințează Președintelui sarcina de a 

prezenta orientările anuale privind 

creșterea durabilă astfel cum au fost 

modificate de Parlament cu ocazia 

Consiliului European de primăvară; 

Or. en 

 

Amendamentul  639 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reamintește că actele legislative puse 

în aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  640 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE; 

29. reamintește că acele acte legislative 

introduse în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE, întrucât, pentru aceste acte, 

responsabilitatea democratică este 

limitată la nivel național; 

Or. en 

 

Amendamentul  641 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE; 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei au avut la bază 

acorduri interguvernamentale; 

Or. en 

 

Amendamentul  642 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE; 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE; subliniază faptul că hotărârea 

CJUE în cauza Pringle oferă o bază 
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pentru alinierea MES la acquis-ul 

comunitar; 

Or. en 

 

Amendamentul  643 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică la 

nivelul UE; 

29. reamintește că actele legislative puse în 

aplicare în timpul crizei, în baza 

acordurilor interguvernamentale, sunt 

lipsite de responsabilitate democratică 

suficientă la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  644 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. regretă faptul că regimurile propuse 

de troică, folosite în mai multe rânduri 

pentru a analiza și a furniza recomandări 

privind ajustarea economică a statelor 

membre în cadrul unui program de 

consolidare, erau lipsite de orice 

responsabilitate democratică; 

Or. en 

 

Amendamentul  645 

Markus Ferber 

 



 

AM\1052384RO.doc 131/166 PE549.458v01-00 

 RO 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă 

în mod oficial în fața Parlamentului; 

eliminat 

Or. de 

 

Amendamentul  646 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă 

în mod oficial în fața Parlamentului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  647 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă 

în mod oficial în fața Parlamentului; 

30. reamintește faptul că mecanismul 

european de stabilitate are la bază 

contribuții din partea statelor membre și 

că, prin urmare, MES ar trebui să fie 

complet responsabil față de statele 

membre prin intermediul Consiliului; 

Or. en 

 

Amendamentul  648 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă 

în mod oficial în fața Parlamentului; 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii; reamintește 

faptul că pachetele de salvare acordate 

prin MES au fost folosite exclusiv pentru 

recapitalizarea sectorului bancar; prin 

urmare, consideră că MES reprezintă o 

dublare inutilă a altor instrumente 

existente de sprijin financiar al sectorului 

bancar disponibile în cadrul comunitar, 

precum BCE și mecanismul unic de 

rezoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  649 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă 

în mod oficial în fața Parlamentului; 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar; 

Or. en 

 

Amendamentul  650 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă în 

mod oficial în fața Parlamentului; 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) și a Tratatului privind stabilitatea, 

coordonarea și guvernanța („pactul 

fiscal”) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES și pactul fiscal să 

fie integrate pe deplin în cadrul comunitar 

și să răspundă în mod oficial în fața 

Parlamentului, acest ultim aspect pe baza 

unei evaluări a experienței în punerea sa 

în aplicare, conform articolului 16 din 

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea 

și guvernanța în UEM; 

Or. en 
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Amendamentul  651 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă în 

mod oficial în fața Parlamentului; 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă în 

mod oficial în fața Parlamentului; solicită, 

între timp, directorului executiv al MES 

să accepte să răspundă la întrebările cu 

solicitare de răspuns scris ce îi sunt 

adresate de deputații în Parlamentul 

European; 

Or. es 

 

Amendamentul  652 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește sesizarea Parlamentului 

European privind faptul că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă în 

mod oficial în fața Parlamentului; 

30. reamintește opinia Parlamentului 

European în care se precizează că crearea 

mecanismului european de stabilitate 

(MES) în afara structurii instituțiilor 

Uniunii reprezintă un regres pentru 

integrarea politică a Uniunii și, prin 

urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 

deplin în cadrul comunitar și să răspundă în 

mod oficial în fața Parlamentului; înțelege 

faptul că, în forma sa actuală, tratatul nu 

permite înființarea unor astfel de 

mecanisme în baza dreptului comunitar; 



 

AM\1052384RO.doc 135/166 PE549.458v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  653 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  654 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  655 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  656 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru juridic 

pentru viitoarele programe de asistență 

pentru a se asigura că toate deciziile sunt 

luate sub responsabilitatea Comisiei, cu 

implicarea deplină a Parlamentului; 

31. solicită stabilirea unui nou cadru juridic 

pentru viitoarele programe de asistență, 

care să facă posibilă luarea unor măsuri 

eficiente și ferme; 

Or. de 

 

Amendamentul  657 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

31. reamintește poziția sa, în sensul 

înlocuirii troicii de un cadru cu bază 

comunitară; reamintește faptul că 

Regulamentul (UE) nr. 472/2013 prevede 

un cadru comunitar pentru elaborarea și 

monitorizarea de programe de ajustare 

macroeconomică, care să fie consecvent 
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cu rolul de observator din umbră, fără 

competențe de negociere, al BCE și cu un 

rol revizuit al FMI, conform solicitării 

formulate de Parlamentul European în 

raportul său privind activitățile troicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  658 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

31. subliniază faptul că cadrul juridic 

pentru programele de asistență trebuie 

îmbunătățit pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; evidențiază faptul că 

Parlamentul ar trebui să își pună în 

aplicare fără întârziere rezoluția din 13 

martie 2014 referitoare la ancheta privind 

rolul și operațiunile troicii și să elaboreze 

o rezoluție nouă, separată, dedicată 

integral acestui aspect, în care să 

conceapă și să dezvolte prima anchetă; 

Or. en 

 

Amendamentul  659 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

31. subliniază faptul că cadrul juridic 

pentru programele de asistență trebuie 

îmbunătățit pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 
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Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; evidențiază faptul că 

Parlamentul ar trebui să își pună în 

aplicare fără întârziere rezoluția din 13 

martie 2014 referitoare la ancheta privind 

rolul și operațiunile troicii și să elaboreze 

o rezoluție nouă, separată, dedicată 

integral acestui aspect, în care să 

conceapă și să dezvolte prima anchetă, 

indiferent de orice evoluție ulterioară în 

ceea ce privește denumirea troicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  660 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru juridic 

pentru viitoarele programe de asistență 

pentru a se asigura că toate deciziile sunt 

luate sub responsabilitatea Comisiei, cu 

implicarea deplină a Parlamentului; 

31. solicită stabilirea unui nou cadru juridic 

pentru viitoarele programe de asistență 

pentru a se asigura că toate deciziile sunt 

luate sub responsabilitatea Comisiei, cu 

implicarea deplină a Parlamentului, pentru 

a asigura o responsabilitate mai 

democratică; consideră că ar trebui să 

existe o logică între natura mecanismului 

de stabilitate utilizat și instituția care se 

ocupă de mobilizarea acestuia; 

Or. en 

 

Amendamentul  661 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 31. solicită studierea unui nou cadru 
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juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

principală a Comisiei, care acționează în 

numele Consiliului, cu responsabilitate 

democratică deplină față de Parlamentul 

European; reamintește faptul că, atât timp 

cât asistența financiară este acordată 

direct de statele membre ale zonei euro, 

acestea trebuie să ia decizia finală în 

cadrul programelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  662 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru 

juridic pentru viitoarele programe de 

asistență pentru a se asigura că toate 

deciziile sunt luate sub responsabilitatea 

Comisiei, cu implicarea deplină a 

Parlamentului; 

31. solicită stabilirea unui cadru juridic și o 

schimbare de politică pentru viitoarele 

programe de asistență pentru a se asigura 

că toate deciziile sunt luate sub 

responsabilitatea Comisiei, cu implicarea 

deplină și reală a Parlamentului European 

și a parlamentelor naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  663 

Udo Bullmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. solicită stabilirea unui nou cadru juridic 

pentru viitoarele programe de asistență 

pentru a se asigura că toate deciziile sunt 

31. solicită stabilirea unui nou cadru juridic 

pentru viitoarele programe de asistență 

pentru a se asigura că toate deciziile sunt 
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luate sub responsabilitatea Comisiei, cu 

implicarea deplină a Parlamentului; 

luate sub responsabilitatea Comisiei, cu 

implicarea deplină a Parlamentului, pentru 

a asigura responsabilitatea democratică și 

transparența și a crește gradul de 

acceptare a programelor de ajustare; 

Or. en 

 

Amendamentul  664 

Hugues Bayet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31a. insistă ca Parlamentul European să 

fie, în mod generalizat și sistematic, pe 

deplin informat și consultat cu privire la 

deciziile Eurogrupului, precum și să joace 

un rol de control democratic eficient în 

evaluarea acestora; 

Or. fr 

 

Amendamentul  665 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31a. amintește Comisiei și Consiliului 

poziția sa adoptată în ședință plenară cu 

privire la Regulamentul (UE) 

nr. 472/2013; subliniază îndeosebi faptul 

că Parlamentul a stabilit, în cadrul acestei 

poziții, dispoziții care sporesc și mai mult 

transparența și răspunderea procesului 

decizional care conduce la adoptarea de 

programe de ajustare macroeconomică, 

prevăzând un mandat și un rol global 
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clare și bine delimitate pentru Comisie; 

solicită Comisiei să integreze astfel de 

prevederi în cadrul unei viitoare 

propuneri de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 472/2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  666 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31b. subliniază faptul că 

Regulamentul (UE) nr. 472/2013 prevede 

o serie de dispoziții care nu au fost 

aplicate până în prezent; amintește în 

special solicitarea din raportul 

Parlamentului European privind troica, 

în sensul adaptării uniunii monetare 

astfel încât să se țină cont de practica și 

de instituțiile pentru formarea salariilor și 

de programul național de reformă al 

statului membru în cauză, în contextul 

strategiei Uniunii pentru creștere 

economică și locuri de muncă, așa cum se 

prevede la articolul 7 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 472/2013, de 

necesitatea de a asigura mijloace 

suficiente pentru politicile fundamentale, 

cum ar fi educația și îngrijirea sănătății 

[articolul 7 alineatul (7)], precum și de o 

implicare efectivă a partenerilor sociali în 

conceperea și în punerea în aplicare a 

programelor de ajustare (articolul 8); 

solicită Comisiei să acționeze în 

conformitate cu articolul 265 din tratat, 

astfel încât să respecte obligațiile legale 

prevăzute mai sus; 

Or. en 
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Amendamentul  667 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31c. solicită crearea unei comisii de 

anchetă pentru presupusele administrări 

necorespunzătoare și încălcări ale 

dreptului Uniunii de către troică; 

Or. en 

 

Amendamentul  668 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  669 

Siegfried Mureșan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

eliminat 
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de asistență; 

Or. en 

 

Amendamentul  670 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  671 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  672 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

32. remarcă avizul avocatului general al 

Curții de Justiție, ca BCE să nu facă parte 

din programele de asistență atunci când 

țării vizate i-a fost deja acordat un OTM; 

înțelege că acesta consideră că nu există o 

limită în ceea ce privește implicarea BCE 

în programele de asistență atât timp cât 

nu s-a acordat un OTM; amintește faptul 

că CJUE încă nu a pronunțat o hotărâre 

în acest caz; 

Or. en 

 

Amendamentul  673 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență sau să fie implicată în mod 

indirect în programele de asistență prin 

intermediul elaborării de politici 

monetare; 

Or. de 

 

Amendamentul  674 

Eva Kaili 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 
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de asistență; de asistență; totuși, ținând cont de 

independența BCE, pot fi acordate fără 

nicio aprobare politică prealabilă unele 

tipuri de asistență financiară pe termen 

scurt, care să acopere necesitățile 

imediate de lichidități; 

Or. en 

 

Amendamentul  675 

Udo Bullmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; scopul este acela de a evita 

un rol neclar al BCE și periclitarea 

credibilității acesteia; 

Or. en 

 

Amendamentul  676 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte în mod direct din 

niciun program de asistență; 

Or. en 
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Amendamentul  677 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență; 

32. solicită, în conformitate cu avizul 

avocatului general al Curții de Justiție, ca 

BCE să nu facă parte din niciun program 

de asistență financiară; 

Or. es 

 

Amendamentul  678 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o 

responsabilitate democratică adecvată; 

consideră că, pe termen lung, comisarul 

pentru afaceri economice ar trebui să își 

asume rolul de președinte al 

Eurogrupului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  679 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

eliminat 
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astfel încât să se asigure o 

responsabilitate democratică adecvată; 

consideră că, pe termen lung, comisarul 

pentru afaceri economice ar trebui să își 

asume rolul de președinte al 

Eurogrupului; 

Or. en 

 

Amendamentul  680 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o 

responsabilitate democratică adecvată; 

consideră că, pe termen lung, comisarul 

pentru afaceri economice ar trebui să își 

asume rolul de președinte al 

Eurogrupului; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  681 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o 

responsabilitate democratică adecvată; 

consideră că, pe termen lung, comisarul 

pentru afaceri economice ar trebui să își 

asume rolul de președinte al 

Eurogrupului; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  682 

Frank Engel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că este 

oportun ca funcția de președinte al 

Eurogrupului să fie încredințată unei 

persoane dedicate exclusiv acestei funcții, 

pe baza unui mandat suficient de lung 

pentru a permite o acțiune eficientă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  683 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, ar trebui să fie desemnat un 

înalt reprezentant pentru zona euro care 

să acționeze prin intermediul 

Eurogrupului, cu funcții echivalente celor 

ale Înaltului reprezentant pentru afaceri 

externe, dar și cu statut de prim-

vicepreședinte al Comisiei Europene, care 

să aibă competența de a reprezenta zona 

euro la toate nivelurile relevante; 
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Or. en 

 

Amendamentul  684 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; salută 

disponibilitatea președintelui 

Eurogrupului de a participa regulat la 

întrunirile comisiei ECON la fel ca 

președintele Consiliului Ecofin, 

asigurând astfel un nivel similar de 

responsabilitate democratică; îndeamnă 

să se păstreze o distincție clară între 

Consiliu și Comisie, în ceea ce privește 

organizarea întrunirilor acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  685 

Krišjānis Kariņš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; 

Or. en 
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Amendamentul  686 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că 

comisarul pentru afaceri economice ar 

trebui să își asume rolul de președinte al 

Eurogrupului; 

Or. es 

Amendamentul  687 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  688 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată și legitimitatea 

rezultatelor; consideră că în viitorul 

apropiat comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

Or. en 

 

Amendamentul  689 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică adecvată; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

33. solicită realizarea unei reevaluări a 

procesului decizional al Eurogrupului 

astfel încât să se asigure o responsabilitate 

democratică superioară; consideră că, pe 

termen lung, comisarul pentru afaceri 

economice ar trebui să își asume rolul de 

președinte al Eurogrupului; 

Or. en 

 

Amendamentul  690 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. arată că, din cauza mecanismelor 

structurale necorespunzătoare care au 

contribuit la criză, Banca Centrală 

Europeană și-a asumat și, implicit, a 
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primit atribuții care îi depășesc mandatul 

și care creează o lipsă de transparență cu 

privire la modul în care trebuie luate 

deciziile, mărind puterile politice ale 

Băncii; acest lucru nu conduce la 

stabilitatea pe termen lung a sistemului și 

îi subminează responsabilitatea 

democratică; prin urmare, comitetul 

executiv al Băncii ar trebui să includă 

reprezentanți al căror scop să fie exclusiv 

acela de a se axa pe viabilitatea 

financiară a întregii zonei euro, nu a 

părților sale componente; 

Or. en 

 

Amendamentul  691 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33a. reamintește că discuțiile 

parlamentare asupra orientărilor politicii 

economice reprezintă piatra de temelie a 

oricărui sistem democratic; 

Or. en 

 

Amendamentul  692 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 33b. regretă, prin urmare, faptul că 

complexitatea din ce în ce mai mare a 

cadrului actual de guvernanță afectează și 

mai mult responsabilitatea democratică; 
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Or. en 

 

Amendamentul  693 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  694 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  695 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  696 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) trebuie să 

aibă la bază un sistem de norme 

inteligente respectate și puse în aplicare 

de toate părțile interesate; 

Or. de 

 

Amendamentul  697 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că pentru realizarea unei 

„veritabile uniuni economice și 

monetare” (UEM) ar fi nevoie de sprijin 

politic și democratic pentru o uniune de 

transfer care nu se poate găsi niciunde în 

UE; în condițiile actuale, UEM va 

exacerba în continuare dezechilibrele 

macroeconomice din zona euro, 
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conducând la excedente prea mari și la 

deficite excesive corespunzătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  698 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

avea la bază un sistem de norme care sunt 

puse în aplicare doar într-o manieră laxă; 

respinge ideea unei capacități fiscale a 

zonei euro; reamintește că UE dispune 

deja de un puternic mecanism anticiclic, 

sub forma PSC; 

Or. en 

 

Amendamentul  699 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) trebuie să 

aibă la bază un sistem de norme, care să 

fie simplu, inteligibil și ușor de pus în 

aplicare și care să cuprindă sancțiuni 

automate în cazul neconformităților; 

Or. en 
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Amendamentul  700 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că uniunea economică și 

monetară (UEM) din cadrul Uniunii a 

rămas pur și simplu limitată la un sistem 

de cursuri de schimb fixe și norme 

bugetare și că pentru o UEM veritabilă 

este nevoie de condiții economice și 

politice care nu există în UE, precum și de 

o capacitate fiscală comună care nu 

reprezintă o opțiune viabilă în viitorul 

apropiat; 

Or. en 

 

Amendamentul  701 

Siegfried Mureșan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; totuși, 

capacitatea fiscală a zonei euro nu ar 

trebui să fie prevăzută ca o entitate 

separată față de mecanismele 

instituționale existente și ar trebui să aibă 

la bază doar o mai bună coordonare la 

nivelul zonei euro; 

 arată că pentru o „UEM veritabilă” este 

nevoie și de convergență între statele sale 

membre în ceea ce privește 

competitivitatea; reformele pieței forței de 

muncă, reformele structurale și 

consolidarea fiscală, dar și cheltuielile 
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publice responsabile sunt esențiale pentru 

atingerea acestui obiectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  702 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro, cu control 

parlamentar european și o bună 

coordonare a politicii economice; 

consideră că reformele structurale sunt 

necesare nu numai la nivel național, ci și 

la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  703 

Ernest Urtasun 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro, având un 

impact macroeconomic relevant la nivelul 

UEM și o legitimitate democratică 

ridicată; 
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Or. en 

 

Amendamentul  704 

Alain Cadec 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate 

fi limitată doar la un sistem de norme, ci 
necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) necesită, 

de asemenea, o mai mare capacitate fiscală 

a zonei euro; 

Or. fr 

 

Amendamentul  705 

Renato Soru 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

34. reamintește că „o veritabilă uniune 

economică și monetară” (UEM) nu poate fi 

limitată doar la un sistem de norme, ci 

necesită, de asemenea, o mai mare 

capacitate fiscală a zonei euro; 

 salută lucrările grupului UE privind 

resursele proprii, condus de Mario Monti, 

și invită Comisia, în eforturile de 

consolidare a UEM, să exploreze posibile 

mecanisme de creare a capacității fiscale 

la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  706 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. consideră că nu va exista niciodată o 

UEM veritabilă fără modificarea 

tratatului și fără implicarea CJUE în 

punerea în aplicare a normelor bugetare, 

potrivit principiului statului de drept, 

astfel cum este prevăzut la articolul 2 din 

TFUE;aceasta include atât acțiunile în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor 

statelor membre, cât și acțiunile în 

anulare împotriva deciziilor instituțiilor, 

oferindu-se astfel, printre altele, o 

garanție statelor din cadrul programului; 

consideră că implicarea CJUE poate 

constitui în mod special o garanție a 

faptului că normele vor fi aplicate identic, 

indiferent de dimensiunea statului 

membru; precizează că acest rol al CJUE 

nu va conduce la întârzierea procedurilor 

de guvernanță economică; 

Or. en 

 

Amendamentul  707 

Alfred Sant 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. arată că nu există mecanisme pentru 

o retragere ordonată a membrilor zonei 

euro, care să fie transparentă din punct 

de vedere democratic, corectă pentru toți 

cei implicați, să conștientizeze nevoia de a 

proteja bunăstarea tuturor cetățenilor 

europeni, în special a celor aflați într-o 

situație precară și care să fie adaptată 

exigențelor piețelor financiare, de produse 

și de servicii globalizate; solicită, prin 
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urmare, ca aceste mecanisme să fie 

discutate și, în final, puse în aplicare; 

Or. en 

 

Amendamentul  708 

Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. reamintește că trebuie îmbunătățită 

funcționarea pieței unice, în special în 

domeniile vitale pentru creșterea 

capacității de ajustare a economiilor din 

zona euro, precum economia digitală și 

energia; creșterea mobilității forței de 

muncă, în special în cazul femeilor și al 

tinerilor, este fundamentală în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  709 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. subliniază faptul că funcționarea 

defectuoasă a unei uniuni monetare fără 

un stat a generat și a promovat 

dezechilibre macroeconomice ridicate în 

zona euro, cu efecte defavorabile asupra 

sustenabilității, care au condus la 

excedente prea mari și la deficite excesive 

corespunzătoare; regretă faptul că 

moneda euro a fost factorul care a creat 

cea mai accentuată diviziune la nivelul 

integrării europene de la cel de Al Doilea 

Război Mondial și până în prezent; 
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Or. en 

 

Amendamentul  710 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  711 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  712 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  713 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară, precum și de a salva cu 

orice preț băncile private, dacă este 

necesar, furând de la deponenți; 

Or. fr 

Amendamentul  714 

Bernd Lucke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară; 

Or. en 
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Amendamentul  715 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că statele membre 

trebuie să dea dovadă de aceeași voință și 

de același angajament politic în vederea 

implementării unor reforme economice 

durabile și a realizării unor finanțe 

publice viabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  716 

Michael Theurer 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita 

viitoare crize financiare și că aceeași 

voință este necesară pentru consolidarea 

cadrului de guvernanță economică; 

Or. en 

 

Amendamentul  717 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 35. reamintește că Uniunea bancară a fost 
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rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a permite o creștere 

economică echilibrată, a accentua 

rezistența UEM și a se evita o criză 

politică; evidențiază faptul că nu este o 

măsură viabilă pe termen lung să se pună 

în continuare bază pe partajarea privată a 

riscurilor, ca modalitate de a asigura 

stabilitatea și prosperitatea la nivelul 

uniunii monetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  718 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita 

repetarea unei crize financiare, precum și 

o metodă de a reduce la minimum efectele 

colaterale negative datorate unei crize a 

datoriilor suverane și că ea a fost 

concepută ca o completare necesară a 

PSC; îndeamnă să se pună pe deplin în 

aplicare aceste mecanisme, pentru a se 

evita o criză politică; 

Or. en 

 

Amendamentul  719 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință politică 

nu există în ceea ce privește o uniune 

fiscală; 

Or. de 

Amendamentul  720 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală pentru a se evita o criză politică; 

35. reamintește că Uniunea bancară a fost 

rezultatul unei voințe politice de a evita o 

criză financiară și că aceeași voință este 

necesară în ceea ce privește o uniune 

fiscală potențială; 

Or. en 

 

Amendamentul  721 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35a. amintește principalele constatări ale 

grupului de experți privind fezabilitatea 

euroobligațiunilor, creat de Comisie și 

condus de dna Tumpel-Gugerell, care a 

ajuns la concluzia că emiterea de 

instrumente financiare cu răspundere 

comună și individuală nu este compatibilă 

cu Tratatul și că în situația actuală a 

statelor membre care încă se confruntă cu 

îndatorarea excesivă o mutualizare a 

datoriilor nu este viabilă din punct de 
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vedere economic și nici fezabilă din punct 

de vedere politic; 

Or. en 

 

Amendamentul  722 

Esther de Lange 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 35b. avertizează toate statele membre să 

își respecte angajamentele referitoare la 

rambursarea datoriilor contractate; 

atrage atenția asupra efectelor 

devastatoare ale anunțurilor făcute de 

guverne, în care acestea susțin că nu se 

simt obligate să ramburseze datoriile 

contractate într-un gest generos de 

solidaritate al altor țări din zona euro; 

avertizează asupra faptului că o astfel de 

atitudine ar putea afecta puternic orice 

plan viitor de mutualizare a datoriilor; 

Or. en 

 


