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Amendamentul 1
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, făcând trimitere la Articolul 13 
alineatul (3) din Tratatul privind 
Mecanismul european de stabilitate, a 
confirmat recent (cauza Pringle) că 
Comisia Europeană, prin implicarea sa în 
Tratatul privind MES, trebuie să 
„promoveze interesul general al Uniuniiˮ 
și „să asigure compatibilitatea cu dreptul 
Uniunii a protocoalelor de acord 
încheiate de MESˮ. 

Or. en

Amendamentul 2
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât articolul 151 din TFUE 
prevede că măsurile luate de UE și statele 
sale membre trebuie să fie în conformitate 
cu drepturile sociale fundamentale 
prevăzute în Carta socială europeană din 
1961 și în Carta comunitară a drepturilor 
sociale fundamentale ale lucrătorilor din 
1989 în vederea îmbunătățirii, printre 
altele, a dialogului social.

Or. en
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Amendamentul 3
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât la articolul 152 din TFUE se 
menționează următoarele: „Uniunea 
recunoaște și promovează rolul 
partenerilor sociali la nivelul său, ținând 
seama de diversitatea sistemelor 
naționale. Aceasta facilitează dialogul 
dintre aceștia, respectându-le 
autonomia.”;

Or. en

Amendamentul 4
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât condițiile pentru asistență 
financiară sunt convenite de comun acord 
de instituțiile relevante ale UE, de 
Mecanismul european de stabilitate (MES) 
și FMI, dar decizia finală este mereu luată 
de consiliul MES;

B. întrucât condițiile pentru asistență 
financiară sunt convenite de comun acord 
de instituțiile relevante ale UE, de 
Mecanismul european de stabilitate (MES) 
și FMI, dar decizia finală este mereu luată 
de consiliul MES, în conformitate cu 
memorandumul de înțelegere negociat 
anterior cu statul membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 5
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât atât FESF cât și MES 
beneficiază de serviciile unor instituții 
proeminente ale Uniunii, precum Comisia 
și BCE, întrucât controlul acestor 
instituții nu este în conformitate cu 
procedura stabilită în TFUE; 

Or. en

Amendamentul 6
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât troica a reprezentat o soluție 
ad-hoc adoptată în condiții de 
constrângeri de timp considerabile, într-
un context de urgență determinat de criza 
economică, pentru a sprijini țările care se 
confruntau cu cele mai grave dificultăți, a 
evita falimentul necontrolat și efectul de 
contagiune a crizei către alte state 
membre, a opri speculațiile privind 
datoriile suverane și a preveni prăbușirea 
zonei euro;

Or. en

Amendamentul 7
György Schöpflin

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât memorandumul semnat de țările 
din zona euro, prin care cer asistență 

C. întrucât, recunoscând totodată 
condițiile de urgență în care s-au luat 
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financiară, afectează drepturile 
fundamentale ale omului, precum și 
situația socială a acelor țări, iar conceperea 
și implementarea acțiunilor nu fac obiectul 
niciunui control democratic;

deciziile, memorandumul semnat de țările 
din zona euro, prin care cer asistență 
financiară, afectează drepturile 
fundamentale ale omului, precum și 
situația socială a acelor țări, iar conceperea 
și implementarea acțiunilor nu fac obiectul 
niciunui control democratic și, mai ales, 
dat fiind că a trecut o perioadă de timp 
considerabilă de la situația de urgență, 
este regretabil faptul că deciziile pe 
termen scurt luate în acel moment par să 
fi devenit de durată;

Or. en

Amendamentul 8
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât memorandumul semnat de 
țările din zona euro, prin care cer asistență 
financiară, afectează drepturile 
fundamentale ale omului, precum și 
situația socială a acelor țări, iar
conceperea și implementarea acțiunilor nu 
fac obiectul niciunui control democratic;

C. întrucât MoU semnate de țările din zona 
euro, prin care cer asistență financiară, au 
un impact negativ asupra drepturilor 
sociale ale cetățenilor, în această situație 
este extrem de important să se asigure 
faptul că conceperea și implementarea 
programelor de asistență financiară fac 
obiectul unei responsabilități democratice 
corespunzătoare, atât la nivel european 
cât și național.

Or. en

Amendamentul 9
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Considerentul C
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Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât memorandumul semnat de 
țările din zona euro, prin care cer asistență 
financiară, afectează drepturile 
fundamentale ale omului, precum și 
situația socială a acelor țări, iar conceperea 
și implementarea acțiunilor nu fac 
obiectul niciunui control democratic;

C. întrucât memorandumul semnat de 
statele membre din zona euro, prin care cer 
asistență financiară, afectează drepturile 
fundamentale ale omului, precum și 
situația socială a acelor țări și nu face 
obiectul niciunui control parlamentar 
democratic la nivel național sau la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 10
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât „răspunsul de urgențăˮ pe 
care troica trebuia să-l reprezinte durează 
deja de patru ani;

Or. en

Amendamentul 11
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că înființarea FESF și a 
MES în afara instituțiilor Uniunii 
reprezintă un regres în evoluția Uniunii, 
în principal în detrimentul Parlamentului, 
al Curții de Conturi și al Curții de Justiție 
a Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 12
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația actuală dăunează 
imaginii Uniunii Europene; solicită o 
modificare a tratatului pentru a crea un 
instrument unic de asistență financiară în 
cadrul comunitar pentru toate statele 
membre ale UE;

1. consideră că troica a fost justificată 
drept soluție de rezervă și de urgență 
pentru a salva proiectul zonei euro și 
soliditatea financiară și economică a 
statelor sale membre, dar, de acum 
înainte, ar trebui să existe o abordare cu 
caracter permanent și un mecanism 
centrat asupra obiectivelor de creștere 
durabilă și stabilitate financiară pentru a 
preveni și soluționa situații similare; 
solicită o modificare a tratatului pentru a 
crea un instrument unic de asistență 
financiară în cadrul comunitar pentru toate 
statele membre ale UE; 

Or. en

Amendamentul 13
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că situația actuală dăunează 
imaginii Uniunii Europene; solicită o 
modificare a tratatului pentru a crea un 
instrument unic de asistență financiară în 
cadrul comunitar pentru toate statele 
membre ale UE;

1. consideră că situația actuală dăunează 
imaginii Uniunii Europene; solicită o 
modificare a tratatului pentru a crea un
Fond monetar european (FME) ca
instrument unic de asistență financiară în 
cadrul comunitar pentru toate statele 
membre ale UE;

Or. en
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Amendamentul 14
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că sistemul de asistență 
financiară nu a făcut încă obiectul unui 
control parlamentar adecvat și a unei 
obligații de răspundere în cadrul 
tratatelor UE;

Or. en

Amendamentul 15
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că analiza actuală a 
activității desfășurate de troica cu privire 
la statele membre care fac obiectul 
programului ar trebui să fie folosită drept 
o sursă de informații importantă pentru a 
beneficia de experiența din trecut și a 
adopta noi abordări privind noi 
mecanisme care ar trebui create pentru a 
evita un nivel ridicat de costuri corective 
aplicate economiilor europene în viitor;

Or. en

Amendamentul 16
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că troica a fost instituită 
fără ca legislația primară a UE să ofere 
un temei juridic adecvat; 

Or. en

Amendamentul 17
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă lipsa de pregătire a UE și a 
instituțiilor sale pentru a soluționa în mod 
rapid și eficace criza datoriilor suverane 
de mare magnitudine în interiorul uniunii 
monetare;

Or. en

Amendamentul 18
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. observă că, deși negocierile pe 
marginea MoU și mandatul troicii au fost 
considerate drept lipsite de transparență, 
alegătorii din țările care fac obiectul 
programului au avut ocazia să-și exprime 
acordul cu privire la liniile generale ale 
programelor de ajustare;

Or. en
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Amendamentul 19
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. regretă profund că sistemul de 
asistență financiară instituit nu a făcut 
încă obiectul unui control parlamentar 
adecvat și a unei obligații de răspundere 
în cadrul tratatelor UE;

Or. en

Amendamentul 20
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
europene implicate în deciziile privind 
asistența financiară pentru statele 
membre ale UE trebuie să răspundă în 
fața Parlamentului European, iar deciziile
relevante trebuie votate de Parlamentul 
European; consideră că, dacă este necesar, 
parlamentele naționale trebuie incluse în 
dialogul economic;

2. insistă asupra faptului ca Comisia 
Europeană să asume responsabilitatea în 
numele troicii pentru relațiile cu
Parlamentul European; solicită ca 
următoarea Convenție să impună 
supunerea la vot în Parlamentul European 
a deciziilor relevante, iar parlamentul 
național din statul în cauză să poată 
colabora cu Parlamentul European 
atunci când răspunde propunerii Comisiei 
de reformă bugetară și economică; 

Or. en

Amendamentul 21
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
europene implicate în deciziile privind 
asistența financiară pentru statele membre 
ale UE trebuie să răspundă în fața 
Parlamentului European, iar deciziile 
relevante trebuie votate de Parlamentul 
European; consideră că, dacă este 
necesar, parlamentele naționale trebuie 
incluse în dialogul economic;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
europene implicate în deciziile privind 
asistența financiară pentru statele membre 
ale UE trebuie să răspundă în fața 
Parlamentului European și că această 
obligație de răspundere necesită ca 
acestea să fie audiate în cadrul 
Parlamentului European înainte de a-și 
prelua sarcinile și să facă obiectul unei 
raportări periodice către Parlamentul 
European și a unui control periodic 
exercitat de către acesta din urmă;
subliniază necesitatea de a asigura 
responsabilitatea democratică a troicii la 
nivel național și consideră că parlamentele 
naționale trebuie implicate în acest proces; 

Or. en

Amendamentul 22
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
europene implicate în deciziile privind 
asistența financiară pentru statele membre 
ale UE trebuie să răspundă în fața 
Parlamentului European, iar deciziile 
relevante trebuie votate de Parlamentul 
European; consideră că, dacă este necesar, 
parlamentele naționale trebuie incluse în 
dialogul economic;

2. insistă asupra faptului că instituțiile 
europene implicate în deciziile privind 
asistența financiară pentru statele membre 
ale UE trebuie să răspundă în fața 
Parlamentului European, iar deciziile 
relevante trebuie votate de Parlamentul 
European; consideră că, dacă este necesar, 
parlamentele naționale trebuie incluse în 
dialogul economic; consideră, așadar, că 
Comisia Europeană, care a fost de acord 
să preia, în cadrul troicii, rolul de a 
conduce și coordona definirea 
condiționărilor concrete privind sprijinul 
financiar solicitat și de a controla faptul 
că programele de ajustare economică a 
guvernelor naționale respectă 



AM\1016466RO.doc 13/19 PE527.973v01-00

RO

memorandumurile de înțelegere, ar trebui 
să răspundă în fața PE, prezentându-se 
periodic în fața comisiei competente din 
PE, la cererea Parlamentului European 
sau din proprie inițiativă;

Or. en

Amendamentul 23
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă cu îngrijorare faptul că în 
programele de ajustare Comisia susține, 
printre altele, flexibilitatea pieței forței de 
muncă, modificările politicilor salariale și 
a structurii sistemelor colective de 
negociere, înghețările și reducerile directe 
ale salariilor și pensiilor, precum și 
creșterea vârstei de pensionare, 
eliminarea sau reducerea subvențiilor 
sociale, împreună cu o reducere a 
restricțiilor privind concedierile și a 
limitelor privind ajutoarele de șomaj;  
consideră că toate acestea au un impact 
profund și grav asupra drepturilor 
fundamentate, subminând modelul social 
european, cum ar fi dialogul social și 
negocierea colectivă pe care se bazează 
acest model;

Or. en

Amendamentul 24
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că participarea partenerilor 
sociali în cadrul dialogului economic la 
nivel european trebuie înscrisă pe agenda
politică și ar fi în deplină conformitate cu 
tratatul; 

Or. en

Amendamentul 25
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, în cazul în care Comisia 
își continuă activitatea în calitate de 
membru al troicii, aceasta ar trebui să o 
facă în deplină conformitate cu obligațiile 
sale care decurg din tratate, evitând 
posibile contradicții cu rolul său de 
„gardian al Tratatului”, 

Or. en

Amendamentul 26
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că participarea BCE în cadrul 
troicii, astfel cum este definită în Tratatul 
privind MES, generează probleme de 
natură constituțională în ceea ce privește 
independența BCE, consacrată la 
articolul 130 din TFUE 
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Or. en

Amendamentul 27
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că relația zonei euro cu 
FMI ar trebui redefinită, pentru a elimina 
treptat implicarea directă a FMI la 
soluționarea problemelor legate de 
datoriile suverane din zona euro;

Or. en

Amendamentul 28
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, convențiile OIM, 
Carta socială europeană, precum și 
Pactul internațional privind drepturile 
civile și politice reprezintă o obligație 
juridică pentru toate statele membre ale 
UE de a nu se centra exclusiv pe 
aplicarea soluțiilor financiare în 
contextul crizei, ci de a acorda aceeași 
importanță măsurilor de promovare a 
stabilității sociale; solicită instituțiilor UE 
să acționeze în consecință;

Or. en
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Amendamentul 29
Andrew Duff

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că unele condiționări impuse 
de troică violează anumite drepturi 
fundamentale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că unele condiționări impuse 
de troică violează anumite drepturi 
fundamentale.

5. regretă că anumite condiționări impuse 
de troică în diversele programe de ajustare 
încalcă anumite drepturi fundamentale

Or. en

Amendamentul 31
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că unele condiționări impuse 
de troică violează anumite drepturi 
fundamentale.

5. consideră că ar trebui să se acorde 
atenție reducerii impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în țările care fac 
obiectul unui program iar condiționările 
impuse de troică trebuie să respecte 
drepturile fundamentale și ar trebui să 
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contribuie la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 32
Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază, în acest context, faptul că 
Curtea Europeană de Justiție, în 
jurisprudența actuală, a stabilit exigențe 
ridicate în materie de măsuri de 
stabilizare financiară și economică, în 
special în ceea ce privește adecvarea 
acestora cu interesul public, 
proporționalitatea și analizarea cu atenție 
a acestor măsuri;

Or. en

Amendamentul 33
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca toate deciziile legate de 
uniunea economică și monetară să fie 
luate în cadrul tratatelor care stau la baza 
Uniunii Europene, dat fiind faptul că 
orice abatere de la metoda comunitară și 
utilizarea sporită a acordurilor 
interguvernamentale vor avea drept efect 
divizarea și slăbirea Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 34
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că recomandările cuprinse în 
memorandumul de înțelegere marchează 
o diferență clară față de obiectivele 
stabilite în „Strategia de la Lisabonaˮ și 
„Strategia Europa 2020ˮ, în special 
pentru asigurarea unor niveluri ridicate 
de creștere economică, competitivitate și 
ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 35
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. Subliniază că urmărirea stabilității 
economice și financiare în statele membre 
și Uniune în ansamblul său nu trebuie să 
submineze stabilitatea socială, modelul 
social european și drepturile sociale ale 
cetățenilor UE; solicită ca  partenerii 
sociali să fie implicați pe deplin în 
conceperea și punerea în aplicare a 
programelor de ajustare, actuale și 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 36
Dimitrios Droutsas
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Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită să se pună capăt actualei 
configurații a troicii și subliniază că 
viitoarea structură a troicii trebuie să fie 
legitimată corespunzător din punct de 
vedere democratic și cuprinsă în cadrul 
comunitar;  solicită o cooperare apropiată 
cu Parlamentul European, participarea 
deplină a acestuia și o mai mare implicare 
a parlamentelor naționale, în special a 
acelora din statele membre care fac 
obiectul programelor de asistență 
financiară;

Or. en

Amendamentul 37
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită o modificare a tratatului care 
va asigura toate instrumentele și 
mijloacele necesare pentru a permite 
Uniunii și instituțiilor sale să răspundă 
rapid, eficient și într-o manieră legitimă 
din punct de vedere democratic 
provocărilor care ar putea periclita în 
viitor stabilitatea economică, financiară și 
socială a zonei euro și a statelor sale 
membre;

Or. en


