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Amendamentul 341
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

16. constată că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reformele 
necesare ale sistemelor de sănătate;

Or. de

Amendamentul 342
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

16. salută faptul că programele pentru 
Grecia, Irlanda şi Portugalia includ 
prescripţii pentru reforme ale sistemelor de 
sănătate şi reduceri de cheltuieli publice;

Or. de

Amendamentul 343
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16



PE<NoPE>528.080</NoPE><Version>v01-00</Version> 4/173 <PathFdR>AM

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

16. ia act de faptul că programele pentru 
Grecia, Irlanda şi Portugalia includ o serie 
de prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli, care sunt necesare pentru 
atingerea obiectivelor programelor de 
ajustare, astfel cum sunt negociate de 
troică şi de statul membru vizat;

Or. en

Amendamentul 344
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; arată că implicarea instituţiilor 
UE în conceperea şi în punerea în 
aplicare a programelor se supune Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE; de asemenea, 
arată că acţiunile BCE şi ale Comisiei pot 
fi şi ar trebui supuse unei supravegheri 
permanente, pentru a se verifica 
conformitatea acţiunilor acestora cu 
obligaţia de protejare a drepturilor 
fundamentale prevăzute în tratate; 
subliniază că orice neconformitate cu 
aceste obligaţii ar putea constitui, aşadar, 
o încălcare a dreptului Uniunii; 

Or. en

Amendamentul 345
Paulo Rangel

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. este de părere că condiţiile impuse în 
cadrul programelor de ajustare trebuie să 
fie în deplină conformitate cu Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv cu articolul 168 
alineatul (7) din TFUE;

Or. pt

Amendamentul 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. regretă că programele nu se supun 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 347
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia nu sunt echilibrate, 
deoarece includ o serie de prescripţii 
detaliate pentru reforme ale sistemelor de 
sănătate şi reduceri de cheltuieli, însă nu la 
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supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

acelaşi nivel sau nu suficient, de exemplu 
în ceea ce priveşte cheltuielile în materie 
de apărare; consideră că în situaţii de 
urgenţă trebuie să existe posibilitatea ca 
toate problemele din sistemele naţionale 
să fie analizate şi remediate;

Or. fi

Amendamentul 348
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

16. ia act de faptul că programele pentru 
Grecia, Irlanda şi Portugalia includ o serie 
de prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli;

Or. en

Amendamentul 349
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE; regretă, de 
asemenea, faptul că troica a aprobat 
acordarea de amnistii fiscale 
evazioniştilor fiscali şi altor infractori, 
astfel cum s-a întâmplat în Portugalia 
în 2012 şi 2013, însă a impus majorări
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fiscale drastice la nivelul clasei de mijloc 
şi a instituit un sistem fiscal incorect şi 
nesigur;

Or. en

Amendamentul 350
Nikolaos Chountis, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli şi desfiinţează sistemele de 
negociere a salariilor; regretă că 
programele încalcă dispoziţiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv pe cele ale 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 351
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru privatizarea 
obligatorie; regretă că programele nu se 
supun articolului 36 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
articolelor 14 şi 345 din TFUE şi 
protocolului nr. 26;

Or. en

Amendamentul 352
Udo Bullmann, Peter Simon
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Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. condamnă faptul că programele pentru 
Grecia, Irlanda şi Portugalia includ o serie 
de prescripţii detaliate pentru reducerile de 
cheltuieli, în special în cadrul bugetelor 
pentru educaţie, pentru sănătate şi 
securitate socială, precum şi în ceea ce 
priveşte finanţarea acţiunilor de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile; condamnă faptul că 
programele nu se supun Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

Or. de

Amendamentul 353
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. ia act de faptul că programele pentru 
Grecia, Irlanda şi Portugalia includ o serie 
de prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 354
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 16. regretă că programele pentru Grecia, 
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Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli, care încalcă dispoziţiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv pe cele ale 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate şi reduceri de 
cheltuieli; regretă că programele nu se 
supun Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

16. regretă că programele pentru Grecia, 
Irlanda şi Portugalia includ o serie de 
prescripţii detaliate pentru reforme ale 
sistemelor de sănătate, un domeniu care 
ţine de competenţa exclusivă a statelor 
membre, şi reduceri de cheltuieli; regretă 
că programele nu se supun Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv articolului 168 
alineatul (7) din TFUE;

Or. hu

Amendamentul 356
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră că ar trebui să se evalueze 
dacă o mai mare transparenţă a metodei 
de lucru a troicii ar fi condus la 
îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatelor 
activităţii;

Or. en
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Amendamentul 357
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. arată că asistenţa financiară din 
partea UE şi a FMI acordă timp suficient 
pentru o bună organizare a ajustării 
economice a statului membru vizat, în 
timp ce, fără asistenţa financiară din 
partea UE şi a FMI, ar fi fost necesare 
măsuri imediate şi radicale de ajustare, cu 
consecinţe imprevizibile pentru economia 
şi societatea statului membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 358
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. regretă lipsa de respect pentru 
drepturile, rolul şi autonomia partenerilor 
sociali, manifestată de troică în
colaborarea sa cu ţările participante la 
program; subliniază că toate programele 
prezente şi viitoare de acest gen trebuie să 
se bazeze pe un respect deplin pentru 
drepturile lucrătorilor şi ale angajatorilor, 
pentru rolul partenerilor sociali şi pentru 
practicile şi instituţiile naţionale de 
stabilire a salariilor;

Or. en

Amendamentul 359
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. regretă faptul că prin 
memorandumurile de înţelegere s-a 
dispus privatizarea forţată a companiilor 
controlate de stat, în pofida interesului 
strategic clar al acestora, la nivel atât 
naţional, cât şi european; un astfel de 
exemplu îl constituie societăţile 
producătoare şi distribuitoare de energie 
din Portugalia, EDP şi REN, care au fost 
într-un final vândute unor companii 
publice din China, acordându-i-se, astfel, 
statului chinez, posibilitatea de a accesa şi 
de a controla un sector de tehnologie 
avansată din Portugalia şi Europa şi 
punând în pericol autonomia strategică a 
UE;

Or. en

Amendamentul 360
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. regretă faptul că ţările supuse unor 
condiţii de negociere atât de deficitare 
sunt obligate să îşi privatizeze sectoare 
economice importante, inclusiv sectoarele 
de utilităţi şi de cvasimonopol, indiferent 
de caracterul strategic al acestora şi de 
condiţiile instituţionale reale pentru o 
bună supraveghere şi reglementare; 
energia electrică, telecomunicaţiile, 
comunicaţiile, infrastructura principală, 
băncile, societăţile de asigurări, apa şi 
canalizarea au devenit afaceri profitabile 
pentru firme puternice, însă nu neapărat 
democratice şi liberale; 

Or. en
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Amendamentul 361
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. arată că miniştrii de finanţe ai 
statelor membre UE au aprobat 
programele de ajustare macroeconomică;

Or. en

Amendamentul 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. susţine solicitarea Consiliului 
Europei de a ţine mai bine seama de 
impactul programelor asupra drepturilor 
omului; susţine, de asemenea, solicitarea 
Consiliului Europei de a consolida 
eficacitatea instituţiilor naţionale şi 
europene judiciare şi nejudiciare 
însărcinate cu protejarea şi promovarea 
drepturilor fundamentale, precum 
ombudsmanii, în soluţionarea plângerilor 
privind drepturile sociale şi economice, 
cărora li se solicită totodată avize 
imparţiale în cadrul procesului decizional 
ce conduce la adoptarea unor măsuri şi 
bugete de austeritate, pentru o mai bună 
înţelegere a impactului acestora asupra 
drepturilor fundamentale şi a condiţiilor 
de trai;

Or. en

Amendamentul 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. regretă faptul că memorandumurile 
de înţelegere impun privatizarea 
sectorului alimentării cu apă, astfel cum 
se întâmplă în Portugalia; arată că statele 
membre ar trebui să se abţină pe viitor de 
la astfel de măsuri, întrucât accesul la apă 
este o condiţie esenţială pentru 
dezvoltarea umană;

Or. en

Amendamentul 364
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c. arată că, dintre cei trei membri ai 
troicii, BCE şi Comisia sunt chiar mai 
reticente decât FMI în a-şi recunoaşte 
greşelile şi, astfel, în a încuraja discuţiile 
privind obţinerea unor soluţii mai bune; 

Or. en

Amendamentul 365
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. regretă faptul că, cel puţin pentru 
Grecia, Irlanda şi Portugalia, programele 
de ajustare au inclus un număr de 
recomandări detaliate în ceea ce priveşte 
reforma sistemului de sănătate şi reduceri 
de cheltuieli, în ciuda faptului că tratatele 
interzic o astfel de intervenţie;

Or. en
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Amendamentul 366
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. ia act de faptul că Consiliul Europei 
a condamnat reducerile cheltuielilor din 
sistemul public de pensii din Grecia, 
considerându-le o încălcare a articolul 12 
din Carta socială europeană din 1961 şi a 
articolului 4 din protocolul la aceasta, 
care prevede că „faptul că dispoziţiile de 
drept intern contestate urmăresc să 
îndeplinească cerinţele altor obligaţii 
juridice nu le elimină din domeniul de 
aplicare al cartei”;

Or. en

Amendamentul 367
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c. regretă faptul că în conceperea şi în 
punerea în aplicare a programelor de 
ajustare nu a fost respectată Convenţia 
nr. 102 a OIM, potrivit căreia sistemele de 
pensii trebuie să permită un trai decent;

Or. en

Amendamentul 368
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16d. ia act de solicitarea Comitetului de 
experţi al OIM, de restabilire a libertăţii 
negocierilor colective în Grecia;

Or. en
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Amendamentul 369
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16e. ia act de raportul anual pentru 
anul 2013 al Comisiei pentru drepturile 
sociale din cadrul Consiliului Europei, în 
care se identifică 180 de încălcări ale 
dispoziţiilor Cartei sociale europene 
privind accesul la asistenţa medicală şi la 
protecţia socială în 38 de ţări europene;

Or. en

Amendamentul 370
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16f. ia act de faptul că cetăţenii ciprioţi au 
depus peste 5 000 de plângeri împotriva 
măsurilor impuse creditorilor 
internaţionali de către troică, dintre care 
marea majoritate se referă la 
recapitalizarea internă ilegală în cazul 
Bank of Cyprus, precum şi la utilizarea 
vânzării instrumentelor comerciale în 
cazul Laiki Bank;

Or. en

Amendamentul 371
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. regretă profund faptul că 
redirecţionarea creditului către sectorul
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privat viabil nu constituie unul dintre 
obiectivele principale ale programelor de 
salvare destinate sectorului bancar;

Or. en

Amendamentul 372
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a 
crescut peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă că nu s-a efectuat o evaluare 
completă a consecinţelor sociale şi 
economice vaste, nici a potenţialului efect 
discriminatoriu şi nici a implicaţiilor pe 
termen lung, inclusiv a pericolelor pentru 
sănătatea publică şi a posibilelor 
consecinţe asupra speranţei de viaţă care 
sunt asociate cu multe dintre măsurile de 
reducere a costurilor pe termen scurt, 
aplicate în prezent, cum ar fi introducerea 
accesului anticipat la onorarii pentru 
îngrijiri medicale, cheltuieli individuale 
mai ridicate sau anularea accesului la 
îngrijire pentru grupurile vulnerabile;
avertizează că astfel de măsuri au un 
impact negativ disproporţionat asupra 
grupurilor vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 373
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008
inegalitatea distribuţiei veniturilor a 
crescut peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. recunoaşte că măsurile puse în 
aplicare au condus, pe termen scurt, la o 
creştere a inegalităţii distribuţiei 
veniturilor în cele patru ţări; în acelaşi 
timp, constată că programele de reformă 
constituie baza creşterii economice şi a 
creării de locuri de muncă pe termen 
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scurt, mediu şi lung;

Or. de

Amendamentul 374
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie; 
susţine revizuirea cadrelor fiscale în 
vederea acordării unor stimulente pentru 
atragerea investiţiilor, pentru 
intensificarea activităţii întreprinzătorilor 
şi a ocupării forţei de muncă în sectoare 
economice strategice, precum şi pentru 
reducerea dezechilibrelor sociale, cu 
consecinţe sociale şi politice;

Or. en

Amendamentul 375
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund faptul că măsurile 
aplicate în cele patru ţări nu au condus la 
o repartizare suficientă a sarcinii, astfel 
încât să impună celor cei bogaţi o 
contribuţie relativ mai mare şi să îi 
protejeze mai mult pe cei sărăci, în 
schimb multe persoane înstărite au reuşit 
să îşi plaseze bunurile în afara sferei de 
aplicare a măsurilor respective, precum şi 
faptul că începând cu 2008 inegalitatea 
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distribuţiei veniturilor a crescut peste 
medie în cele patru ţări şi că reducerile 
prestaţiilor sociale şi creşterea şomajului 
cresc nivelurile de sărăcie;

Or. fi

Amendamentul 376
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie; 
evidenţiază caracterul incorect al 
majorărilor fiscale drastice aplicate clasei 
de mijloc, concomitent cu atitudinea 
indulgentă manifestată faţă de segmentele 
de populaţie cu venituri superioare şi faţă 
de evazioniştii fiscali pe scară largă, care 
au beneficiat de „amnistii fiscale”;

Or. en

Amendamentul 377
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie; 
evidenţiază impactul devastator al 
reducerilor masive ale pensiilor asupra 
încrederii cetăţenilor şi a nivelului de trai; 
regretă că majorările fiscale 
semnificative, fără precedent, au jucat un 
rol important în programele de ajustare, 
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cu un impact preponderent asupra clasei 
de mijloc şi a întreprinderilor mici şi 
mijlocii;

Or. en

Amendamentul 378
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. constată că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că, din 
cauza unor eşecuri repetate pe parcursul 
mai multor ani ale elitelor economice şi 
politice, reducerile prestaţiilor sociale şi 
creşterea şomajului cresc nivelurile de 
sărăcie;

Or. de

Amendamentul 379
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi de şomaj 
datorate măsurilor de austeritate, precum 
şi reducerile salariale datorate reformelor 
structurale cresc nivelurile de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 380
Diogo Feio
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a 
crescut peste medie în cele patru ţări şi că
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă că reducerile prestaţiilor sociale 
şi creşterea şomajului cresc nivelurile de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 381
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări, distrugând 
patrimoniul social şi că reducerile 
prestaţiilor sociale şi creşterea şomajului 
cresc numărul de concedieri şi nivelurile 
de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 382
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 şi 
pe parcursul punerii în aplicare a 
memorandumurilor de înţelegere 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie, 
conducând la regres social şi la crize 
umanitare;

Or. en
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Amendamentul 383
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului, în special în rândul tinerei 
generaţii, cresc nivelurile de sărăcie 
într-un ritm ruşinos raportat la valorile 
europene;

Or. de

Amendamentul 384
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor sociale şi creşterea 
şomajului cresc nivelurile de sărăcie;

17. regretă profund că începând cu 2008 
inegalitatea distribuţiei veniturilor a crescut 
peste medie în cele patru ţări şi că 
reducerile prestaţiilor şi serviciilor sociale 
şi creşterea şomajului cresc nivelurile de 
sărăcie, având un efect negativ asupra 
capacităţii persoanelor din comunităţi 
dezavantajate de a se implica în procesul 
decizional în mod meritoriu;

Or. en

Amendamentul 385
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. condamnă măsurile precum 
reducerea salariului minim şi slăbirea 
sistemelor de negocieri colective, întrucât 
acestea afectează semnificativ cererea 
internă şi, prin urmare, rezultatele în 
domeniul economic şi al ocupării forţei de 
muncă; evidenţiază contradicţia dintre 
obiectivul de reducere a datoriilor şi 
politicile care afectează în mod negativ 
cererea şi, astfel, creşterea economică;

Or. en

Amendamentul 386
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. solicită ca orice revizuire a 
memorandumurilor de înţelegere să 
includă şi orice concluzii şi orientări 
realizate în urma evaluării factorilor de 
stabilizare automată şi a rolului acestora 
în economiile naţionale, întrucât aceşti 
parametri critici nu au fost cercetaţi pe 
deplin de către troică atunci când s-au 
oferit orientări privind elaborarea 
programelor de ajustare;

Or. en

Amendamentul 387
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. condamnă măsurile de 
dereglementare a pieţei muncii, 
promovate prin memorandumurile de 
înţelegere, care au condus la reduceri 
salariale, subminarea constantă a 
acordurilor de negocieri colective, 
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facilitarea concedierilor şi consolidarea 
formelor flexibile de angajare;

Or. en

Amendamentul 388
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. evidenţiază că eforturile de reformă 
ale fiecărui stat membru trebuie 
personalizate în funcţie de experienţele şi 
de istoria ţării în cauză;

Or. en

Amendamentul 389
Sharon Bowles

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. evidenţiază gradul ridicat de 
nedreptate perceput de numeroşi cetăţeni 
ai celor patru state membre supuse unui 
program de ajustare economică, care a 
fost exacerbat de lipsa transparenţei şi de 
inversarea măsurilor de politică în cadrul 
procesului decizional;

Or. en

Amendamentul 390
Sharon Bowles

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, deşi în tratat este prevăzută 
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independenţa băncii centrale, se pare că 
au existat presiuni pentru schimbarea 
guvernatorilor băncilor centrale după 
schimbarea guvernelor;

Or. en

Amendamentul 391
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul deosebit de ridicat al 
şomajului în rândul tinerilor din cele patru 
state membre cărora li se aplică programe 
de asistenţă; indică creşterea bruscă a 
şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia; salută, prin urmare, 
recentele iniţiative adoptate la nivelul UE 
în ceea ce priveşte educarea şi ocuparea 
pe piaţa muncii a tinerilor, programul 
Erasmus+, Iniţiativa privind ocuparea 
forţei de muncă în rândul tineretului, 
suma de şase miliarde de euro acordată 
sistemului de garanţie pentru tineret a 
UE; subliniază faptul că competenţele 
asociate ocupării forţei de muncă revin în 
continuare în special statelor membre; 
prin urmare, încurajează statele membre 
să îşi modernizeze în continuare sistemele 
naţionale de educaţie şi să se implice în 
reforme substanţiale ale propriei pieţe 
naţionale a muncii;

Or. en

Amendamentul 392
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 

18. indică nivelul absolut inacceptabil al 
şomajului în rândul tinerilor din cele patru 
state membre cărora li se aplică programe 
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asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

de asistenţă; indică în special creşterea 
bruscă a şomajului în rândul tinerilor din 
Grecia, Cipru şi Portugalia şi fluxul 
migratoriu de tineret din Europa de Sud, 
determinat de sărăcie şi de lipsa de 
perspective, care riscă să provoace un 
exod al creierelor din societăţile Europei 
de Sud;

Or. de

Amendamentul 393
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia; regretă faptul că 
guvernele statelor membre respective nu 
au luat din timp măsuri la nivel naţional 
pentru a contracara această creştere;

Or. de

Amendamentul 394
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 



PE<NoPE>528.080</NoPE><Version>v01-00</Version> 26/173 <PathFdR>AM

Cipru şi Portugalia; Cipru şi Portugalia; îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la impactul 
dezastruos al exodului de creiere şi al 
emigrării generaţiei cu cea mai bună 
pregătire, asupra dezvoltării strategice a 
acestor ţări şi a sustenabilităţii economiei 
şi sistemelor lor de securitate socială;

Or. en

Amendamentul 395
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil de ridicat al 
şomajului în rândul tinerilor din cele patru 
state membre cărora li se aplică programe 
de asistenţă; indică în special creşterea 
bruscă a şomajului în rândul tinerilor din 
Grecia, Cipru şi Portugalia şi solicită o 
atenţie politică şi economică sporită 
pentru soluţionarea acestei probleme;

Or. en

Amendamentul 396
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia,
Cipru şi Portugalia; subliniază că această 
rată ridicată a şomajului în rândul 
tinerilor nu reprezintă numai o nedreptate 
faţă de o generaţie, ci, de asemenea, pune 
în pericol şansele de dezvoltare economică 
pe viitor;



AM\1017184RO.doc 27/173 PE528.080v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 397
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia; îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la adâncirea 
sărăciei în rândul persoanelor încadrate 
în muncă şi la calitatea locurilor de 
muncă create; salută reducerea şomajului 
în rândul tinerilor, înregistrată în Irlanda 
de la începutul anului 2012 şi recunoaşte 
că, în parte, aceasta se datorează 
emigrării constante;

Or. en

Amendamentul 398
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului, 
al şomajului pe termen lung şi al 
şomajului în rândul tinerilor în special din 
cele patru state membre cărora li se aplică 
programe de asistenţă; indică în special 
creşterea bruscă a şomajului în rândul 
tinerilor din Grecia, Cipru şi Portugalia;

Or. en

Amendamentul 399
Derk Jan Eppink
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului
şi în special al şomajului în rândul 
tinerilor din cele patru state membre cărora 
li se aplică programe de asistenţă; indică în 
special creşterea bruscă a şomajului în 
rândul tinerilor din Grecia, Cipru şi 
Portugalia;

Or. en

Amendamentul 400
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. arată că politicile de ajustare şi 
reformele structurale au condus la 
niveluri dramatice ale şomajului şi la un 
nivel inacceptabil al şomajului în rândul 
tinerilor în cele patru state membre cărora 
li se aplică programe de asistenţă; indică în 
special creşterea bruscă a şomajului în 
rândul tinerilor din Grecia, Cipru şi 
Portugalia şi observă că exodul de creiere 
s-a intensificat;

Or. en

Amendamentul 401
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea 
bruscă a şomajului în rândul tinerilor din 
Grecia, Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă, dar şi din alte state membre ale 
UE;
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Or. en

Amendamentul 402
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din UE; indică în special 
creşterea bruscă a şomajului în rândul 
tinerilor din cele patru state membre care 
fac parte din program, Grecia, Cipru, 
Irlanda şi Portugalia;

Or. en

Amendamentul 403
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia;

18. indică nivelul inacceptabil al şomajului 
în rândul tinerilor din cele patru state 
membre cărora li se aplică programe de 
asistenţă; indică în special creşterea bruscă 
a şomajului în rândul tinerilor din Grecia, 
Cipru şi Portugalia, ceea ce indică 
deficienţe în educaţie şi în formarea 
profesională (inclusiv în educaţia în 
alternanţă);

Or. de

Amendamentul 404
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. îşi exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la faptul că absenţa unei 
perspective pozitive în ţările cărora li se 
aplică programe de asistenţă a condus la 
o creştere a emigrării tinerilor lucrători 
instruiţi, ceea ce subminează în mod 
structural capacitatea economică;

Or. en

Amendamentul 405
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. subliniază că, din păcate, este posibil 
ca asemenea efecte negative pe termen 
lung asupra potenţialului economic să fie 
generate şi de reduceri ale cheltuielilor 
pentru educaţie, determinate de 
austeritate, precum şi de o adâncire a 
sărăciei în rândul copiilor;

Or. en

Amendamentul 406
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18c. observă că reducerea semnificativă a 
salariilor în toate cele patru state membre 
a condus la creşterea considerabilă a 
marjelor de profit, precum şi la 
accentuarea inegalităţilor şi a sărăciei; 
reţine că această reducere a costului 
unitar cu forţa de muncă nu a condus 
însă la creşterea nivelului investiţiilor;

Or. en
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Amendamentul 407
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18d. constată că datele CE şi diverse 
studii arată că, între 2008 şi 2012, 
inegalitatea privind distribuţia veniturilor 
a crescut în cele patru ţări, şi că 
reducerile aplicate prestaţiilor sociale şi 
de şomaj determinate de măsurile de 
austeritate, precum şi reducerile salariale 
ca urmare a reformelor structurale 
sporesc nivelurile de sărăcie; de 
asemenea, raportul Comisiei a demonstrat 
un nivel relativ ridicat de sărăcie în 
rândul persoanelor încadrate în muncă, 
din cauza reducerii sau îngheţării 
salariilor minime mici ca urmare a 
măsurilor de austeritate;

Or. en

Amendamentul 408
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. arată că articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 472/2013 
consolidează răspunderea naţională şi pe 
responsabilităţile statelor membre 
interesate de implica şi de a solicita opinia 
partenerilor sociali, precum şi a 
organizaţiilor relevante din cadrul 
societăţii civile atunci când elaborează 
programe de ajustare;

Or. en

Amendamentul 409
Elisa Ferreira
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Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. regretă că migraţia forţată din zonele 
de periferie şi că în special în aceste patru 
ţări s-a produs un exod masiv de creiere 
conducând la pierderea investiţiilor 
naţionale şi europene, realizate pe 
parcursul a peste un deceniu în educaţia 
şi formarea unei noi generaţii; 
reaminteşte că educaţia, formarea şi un 
cadru ştiinţific şi tehnologic solid au fost 
identificate în mod sistematic drept 
principala metodă de revigorare 
structurală a acestor economii; 

Or. en

Amendamentul 410
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. regretă că, în toate cele patru ţări, 
grupurile cele mai vulnerabile, şi anume 
şomerii pe termen lung, femeile, lucrătorii 
migranţi, pensionarii şi persoanele cu 
handicap, au fost grav afectate şi se 
confruntă cu rate ale şomajului mai 
ridicate decât media naţională, precum şi 
cu reduceri mai semnificative ale 
veniturilor;

Or. en

Amendamentul 411
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. îndeamnă statele membre, în special 
pe cele care au încheiat un memorandum 
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de înţelegere, să majoreze salariile şi 
prestaţiile sociale, restabilind salariile, 
veniturile şi drepturile sociale la niveluri 
care să compenseze ce a fost furat, astfel 
încât să se soluţioneze problemele sociale 
grave, să se accentueze cererea internă, să 
se dinamizeze activitatea economică şi să 
se creeze mai multe locuri de muncă mai 
calitative; îndeamnă statele membre să 
adopte o politică de protejare şi de 
restabilire a serviciilor publice, în special 
în ceea ce priveşte funcţiile sociale ale 
statului, prin sporirea resurselor umane şi 
materiale, ca element esenţial pentru 
aplicarea drepturilor cetăţenilor;

Or. pt

Amendamentul 412
Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază faptul că adâncirea 
sărăciei, a excluziunii sociale şi a 
nesiguranţei în rândul majorităţii 
populaţiei din ţările care fac parte din 
program se reflectă într-o creştere 
abruptă a bunăstării unei mici părţi a 
populaţiei; de exemplu, în Irlanda, 
profiturile au crescut începând din 2007 
cu 21 % şi, potrivit inspectorilor fiscali 
irlandezi, numărul de persoane care 
câştigă peste 500 000 de euro pe an a 
crescut la 3 443 în 2012, cu un venit 
cumulat de 1,8 miliarde de euro, în timp 
ce peste un milion de contribuabili din 
totalul de 2,16 milioane au obţinut 
venituri sub 30 000 de euro;

Or. en
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Amendamentul 413
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. condamnă reducerile semnificative 
ale cheltuielilor din sistemul de asistenţă 
medicală, promovate de 
memorandumurile de înţelegere în 
contextul de austeritate fiscală;

Or. en

Amendamentul 414
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. condamnă inegalităţile considerabile 
privind repartizarea sarcinii fiscale, 
precum şi politica fiscală injustă şi 
agresivă aplicată în Grecia în contextul 
memorandumurilor de înţelegere; 
grupurile cu venituri mici şi medii, 
angajaţii şi pensionarii sunt chiar şi mai 
afectaţi de o serie de noi impozite speciale, 
însă, simultan, marile societăţi de capital 
şi multinaţionale practică evaziunea 
fiscală şi speculaţiile financiare; 
impozitele colectate de la persoane fizice 
au crescut de la 6,4 miliarde de euro 
în 2008 la 7,9 miliarde în 2013, în pofida 
reducerii veniturilor şi a creşterii 
şomajului, în timp ce impozitul pe profit a 
scăzut de la 4,7 miliarde în 2008 la 
1,6 miliarde în 2013;

Or. en

Amendamentul 415
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 c (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18c. constată că, inclusiv în Raportul 
intermediar privind politica monetară din 
decembrie 2013 al Bank of Greece, se 
solicită o inversare a tendinţei de 
impozitare excesivă a marii majorităţi a 
cetăţenilor care au fost deja supuşi unor 
impozite exagerate şi solicită guvernului 
Greciei să acţioneze în mod corespunzător 
şi să pună capăt protecţiei fiscale de care 
beneficiază oligarhia economică;

Or. en

Amendamentul 416
Sharon Bowles

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda, reacţia pozitivă din 
7 ianuarie 2014 a pieţei faţă de prima 
licitaţie pentru obligaţiuni în Irlanda de la 
încheierea programului şi ulterioara 
îmbunătăţire a ratingurilor de credit 
pentru datoriile suverane irlandeze până 
la un statut de investiţii al acestora; salută 
reformele fără precedent adoptate în 
Grecia până în prezent şi încurajează 
Grecia să îşi continue procesul de 
reformă internă, pentru a se asigura că 
aceasta poate intra într-o fază de 
investiţii; salută, de asemenea, sfârşitul 
preconizat al programului pentru 
Portugalia;

Or. en

Amendamentul 417
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
faptul că progresele realizate în Grecia 
încă nu sunt suficiente, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse; recunoaşte totuşi că, potrivit 
unui recent studiu al OCDE, Grecia a 
înregistrat progrese impresionante în 
reducerea deficitului fiscal şi în punerea 
în aplicare a unor reforme structurale 
pentru sporirea flexibilităţii pieţei muncii 
şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii 
muncii, înregistrând astfel cel mai ridicat 
grad de reactivitate din cadrul OCDE la 
reformele structurale recomandate în 
publicaţia „Going for Growth”;

Or. en

Amendamentul 418
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută încheierea cu succes a 
programului pentru Irlanda şi sfârşitul 
preconizat al programului pentru 
Portugalia, care demonstrează eficienţa 
măsurilor convenite; recunoaşte 
progresele semnificative şi reformele fără 
precedent din Grecia;

Or. de

Amendamentul 419
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent şi a austerităţii 
fiscale care au fost întreprinse; consideră 
că această lipsă de rezultate constituie o 
provocare gravă pentru relevanţa 
politicilor din memorandumurile de 
înţelegere;

Or. en

Amendamentul 420
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
progresul neuniform din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse şi recomandă punerea în 
aplicare a unor măsuri care să asigure o 
contribuţie echitabilă la veniturile fiscale 
a tuturor părţilor;

Or. en

Amendamentul 421
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; salută 
ajustarea fiscală fără precedent şi 
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reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

corectarea deficitului de cont curent din 
Grecia şi subliniază faptul că reformele 
trebuie să continue şi să fie puse în 
aplicare cu mai multă forţă şi răspundere;

Or. en

Amendamentul 422
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda; aceasta se datorează populaţiei 
irlandeze, care a dat dovadă de o 
rezistenţă deosebită faţă de dificultăţile 
reprezentate de reducerea cheltuielilor 
publice şi de majorarea impozitelor; 
salută sfârşitul preconizat al programului 
pentru Portugalia; regretă lipsa progresului 
din Grecia, în ciuda reformelor fără 
precedent care au fost întreprinse;

Or. en

Amendamentul 423
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; ia act de 
ajustarea fiscală fără precedent şi de 
numărul mare de reforme întreprinse în 
Grecia;

Or. en

Amendamentul 424
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 19
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse; constată că răspunsurile 
furnizate în chestionarul Parlamentului 
se bazează în general pe o evaluare 
pozitivă a cadrului şi a activităţii troicii;

Or. en

Amendamentul 425
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
progresele insuficiente înregistrate în
Grecia, în ciuda reformelor fără precedent 
care au fost întreprinse în anumite 
domenii;

Or. fi

Amendamentul 426
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; constată
lipsa progresului din Grecia până în 
prezent, în ciuda reformelor fără precedent 
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întreprinse; care au fost întreprinse;

Or. de

Amendamentul 427
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda; regretă lipsa progresului din 
Grecia şi Portugalia, în ciuda reformelor 
fără precedent care au fost întreprinse;

Or. en

Amendamentul 428
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul misiunii troicii în
Irlanda şi sfârşitul preconizat al misiunii în
Portugalia; regretă lipsa progresului din 
Grecia, în ciuda reformelor fără precedent 
care au fost întreprinse;

Or. en

Amendamentul 429
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
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programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

programului pentru Portugalia şi al 
programului pentru sectorul financiar în 
Spania; regretă lipsa progresului din 
Grecia, în ciuda reformelor fără precedent 
care au fost întreprinse;

Or. en

Amendamentul 430
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
lipsa progresului din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

19. salută sfârşitul programului pentru 
Irlanda şi sfârşitul preconizat al 
programului pentru Portugalia; regretă 
progresul mai lent din Grecia, în ciuda 
reformelor fără precedent care au fost 
întreprinse;

Or. en

Amendamentul 431
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. recunoaşte eforturile deosebite care 
au fost impuse persoanelor fizice, 
familiilor, întreprinderilor şi altor 
instituţii ale societăţii civile din ţările care 
fac parte din programele de ajustare;

Or. en

Amendamentul 432
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)



PE<NoPE>528.080</NoPE><Version>v01-00</Version> 42/173 <PathFdR>AM

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. salută faptul că în anumite ţări care 
fac parte din program se întrevăd primele 
semne de redresare, însă constată că 
ratele ridicate ale şomajului încă rămân 
inacceptabile şi subliniază că sunt în 
continuare necesare eforturi constante şi 
ambiţioase;

Or. en

Amendamentul 433
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. atrage atenţia asupra reducerii 
dramatice a formării brute de capital fix 
în sectorul public, ca procent din PIB, în 
ţările care fac parte din program în 
perioada 2008-2013, care a fost de trei ori 
mai mare decât reducerea pentru întreaga 
zonă euro (1,9 % faţă de 0,6 %); acest 
aspect reprezintă, din nou, un handicap 
major pentru redresarea economică a 
acestor ţări;

Or. en

Amendamentul 434
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. constată că diferenţa între ratele 
dobânzii pentru creditele mici şi mari, în 
zona euro, a crescut de peste două ori 
între 2008 şi martie 2013, ceea ce a 
îngreunat situaţia financiară a 
IMM-urilor, şi că ţările care fac parte din 
program au fost afectate în mod excesiv 
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de o astfel de tendinţă;

Or. en

Amendamentul 435
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. salută faptul că, de la începutul 
programului de ajustare, atât Irlanda, cât 
şi Portugalia au realizat primele emisiuni 
de obligaţiuni în ianuarie 2014; consideră 
că o creştere durabilă şi crearea de locuri 
de muncă sunt necesare pentru a asigura 
o rentabilitate constantă a finanţării pieţei 
pentru aceste ţări; 

Or. en

Amendamentul 436
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
deteriorarea dialogului social în ţările 
care fac parte din program – de exemplu, 
în Spania s-a asistat la o reducere 
semnificativă a protecţiei garantate prin 
acorduri colective – şi cu privire la 
efectele negative ale acestei situaţii asupra 
pieţei muncii; subliniază că, în prezent, 
consolidarea dialogului social reprezintă 
o soluţie crucială pentru îmbunătăţirea 
situaţiei sociale globale;

Or. en

Amendamentul 437
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. evidenţiază faptul că în Grecia se 
preconizează înregistrarea unui excedent 
primar şi a unui excedent de cont curent 
graţie reformelor fără precedent adoptate, 
guvernanţei stabile, precum şi sacrificiilor 
importante ale cetăţenilor greci; 
subliniază necesitatea continuării 
reformelor, a politicilor de ajustare şi a 
măsurilor care vizează creşterea 
economică pentru ca Grecia să îşi 
redobândească accesul pe pieţele 
financiare;

Or. en

Amendamentul 438
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. constată că 30 % din valoarea 
actuală a ponderii datoriei în PIB pentru 
Irlanda se referă la datoriile băncilor; 
solicită implementarea integrală a 
angajamentului asumat de liderii UE în 
iunie 2012, de a întrerupe cercul vicios 
dintre bănci şi datoriile suverane şi de a 
analiza în continuare situaţia sectorului 
financiar din Irlanda, astfel încât, pentru 
această ţară, sarcina reprezentată de 
datoriile băncilor să fie redusă în mod 
semnificativ;

Or. en

Amendamentul 439
Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. consideră că „povestea de succes” 
privind ieşirea Irlandei din program are 
doar o mică legătură cu realizările 
efective care au o influenţă asupra vieţii 
oamenilor; întrucât această poveste este, 
în general, lipsită de conţinut, fiind 
menită să sprijine politicile guvernului 
irlandez şi să folosească Irlanda ca 
exemplu pentru a determina lucrătorii din 
sudul Europei să accepte o mai mare 
austeritate; întrucât, în realitate, Irlanda 
are cea mai ridicată rată de emigraţie netă 
dintre toate statele membre, investiţiile, ca 
procent în PIB-ul Irlandei, se situează la 
nivelul de 10,6 %, cel mai scăzut din UE, 
cu o medie de 20 %, Irlanda rămâne în 
continuare cu o pondere nesustenabilă a 
datoriei în PIB, egală cu 125 %, iar 
consumul populaţiei este cu 12 % mai 
scăzut, comparativ cu 2008;

Or. en

Amendamentul 440
Paul Murphy, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. consideră că, în pofida afirmaţiilor 
troicii şi ale guvernului irlandez, Irlanda 
nu şi-a recâştigat „suveranitatea 
economică” de la încheierea 
programului; întrucât Irlanda, pe lângă 
faptul că este supusă „guvernanţei 
economice” a UE la fel ca toate celelalte 
state membre ale UE, face, de asemenea, 
obiectul „monitorizării ulterioare aplicării 
programului” de către FMI şi al 
„supravegherii ulterioare aplicării 
programului” de către Comisie, care 
includ inspecţii oficiale şi competenţa de a 
impune o austeritate sporită; subliniază 
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că acest lucru se va întâmpla şi în cazul 
altor ţări care părăsesc programul;

Or. en

Amendamentul 441
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. subliniază importanţa aplicării unor 
politici bugetare care să vizeze 
împiedicarea cheltuielilor excesive şi care 
să aibă la bază o componentă fiscală care 
să comporte creşterea impozitelor pe 
dividende şi pe profit şi reducerea sarcinii 
fiscale pentru lucrători şi pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, garantând 
resursele necesare funcţionării eficiente a 
statelor;

Or. pt

Amendamentul 442
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. ia act de eşecul complet al 
obiectivelor bugetare ale programului 
troicii pentru Portugalia, ţară în care 
ponderea datoriei publice în PIB a crescut 
de la 94 % în 2010 la 127,8 % în 2013; 
constată, totodată, prejudiciile 
semnificative pe termen mediu şi lung 
aduse economiei portugheze, inclusiv 
emigrarea considerabilă a lucrătorilor 
calificaţi şi a tinerilor cu pregătire 
profesională, precum şi reducerea 
puternică şi accelerată a activităţii 
investiţionale pe parcursul întregii 
perioade a programului de ajustare;
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Or. en

Amendamentul 443
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente 
şi că nu a existat niciun model economic 
potrivit, cu indicatori specifici fiecărei ţări 
adecvaţi, pe baza cărora să se calculeze 
impactul schimbărilor majore; regretă că 
nu sunt mereu disponibile statistici şi 
informaţii adecvate; subliniază că în Grecia 
exista fraudă la scară largă în acest sens în 
anii anteriori instituirii programului;

Or. fi

Amendamentul 444
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă 
în acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate;

Or. en

Amendamentul 445
Burkhard Balz
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente, 
recunoscând că previziunile economice 
prezintă, de obicei, un anumit grad de 
incertitudine şi de imprevizibilitate; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate şi reiterează 
apelul pentru îmbunătăţirea calităţii şi 
fiabilităţii statisticilor; subliniază că în 
Grecia exista fraudă la scară largă în acest 
sens în anii anteriori instituirii 
programului;

Or. en

Amendamentul 446
Paulo Rangel

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului; constată că în Portugalia 
indicatorii economici care au stat la baza 
negocierilor şi a condiţiilor 
memorandumului de înţelegere au fost 
incorecţi, fapt ce a afectat în mod negativ 
punerea în aplicare a programului de 
ajustare; 

Or. pt

Amendamentul 447
Othmar Karas
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului, care a fost dezvăluită puţin 
câte puţin pe parcursul unei perioade 
îndelungate, impunându-se, astfel, în mod 
repetat, reajustarea multiplicatorilor, a 
previziunilor şi a măsurilor propuse;

Or. en

Amendamentul 448
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă 
în acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia s-au înregistrat numeroase 
incidente de raportare necorespunzătoare 
a statisticilor şi de gestionare defectuoasă 
a sistemului statistic în anii anteriori 
instituirii programului; salută acţiunile 
decisive ale guvernului elen, în sensul 
soluţionării eficiente şi de urgenţă a 
acestor probleme, inclusiv prin înfiinţarea 
Autorităţii independente pentru statistică 
din Grecia, în martie 2010;

Or. en
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Amendamentul 449
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate, competenţă în 
domeniul economic şi respingerea 
gândirii economice neoliberale pentru a 
elabora programe de ajustare favorabile 
creşterii, echilibrate şi cu legitimitate 
democratică; regretă că nu sunt mereu 
disponibile statistici şi informaţii adecvate; 
subliniază că în Grecia exista fraudă la 
scară largă în acest sens în anii anteriori 
instituirii programului şi că autorităţile de 
la nivel european, inclusiv şefii de stat şi 
de guvern, nu erau pregătite să ia măsuri 
adecvate pentru a contracara frauda 
flagrantă care se petrecea;

Or. de

Amendamentul 450
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate specifice fiecărei ţări, 
dar şi la nivelul zonei euro, construite pe 
baza unor ipoteze prudente, a unor date 
independente, a implicării factorilor 
interesaţi, a transparenţei şi a repartizării 
echitabile a eforturilor de ajustare, pentru 
a elabora programe de ajustare credibile şi 
eficiente; regretă că nu sunt mereu 
disponibile statistici şi informaţii adecvate; 
subliniază că în Grecia s-a comis fraudă la 
scară largă în anii anteriori instituirii 
programului;
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Or. en

Amendamentul 451
Sampo Terho

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului; remarcă faptul că 
nedetectarea unei astfel de fraude comise 
la scară largă indică şi neglijenţa din 
partea UE;

Or. fi

Amendamentul 452
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că în unele situaţii nu sunt mereu 
disponibile statistici şi informaţii adecvate 
în timpul scurt avut la dispoziţie; 
subliniază că în Grecia exista fraudă la 
scară largă în acest sens în anii anteriori 
instituirii programului;

Or. en

Amendamentul 453
Markus Ferber
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Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate pentru a elabora 
programe de ajustare credibile şi eficiente; 
regretă că nu sunt mereu disponibile 
statistici şi informaţii adecvate; subliniază 
că în Grecia exista fraudă la scară largă în 
acest sens în anii anteriori instituirii 
programului;

20. subliniază că sunt necesare modele 
economice adecvate de cele mai bune 
practici pentru a elabora programe de 
ajustare credibile şi eficiente; regretă că nu 
sunt mereu disponibile statistici şi 
informaţii adecvate; subliniază că în Grecia 
exista fraudă la scară largă în acest sens în 
anii anteriori instituirii programului;

Or. de

Amendamentul 454
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. constată că audierile desfăşurate cu 
reprezentanţii Comisiei, ai BCE, ai MES 
şi ai FMI au arătat că statele membre 
care fac parte din programul de ajustare 
nu aveau altă alternativă decât să 
realizeze ajustarea; din aceste audieri 
înţelege, de asemenea, că, deşi 
consecinţele economice şi sociale sunt
deja semnificative şi dureroase, 
amploarea lor ar fi fost mai mare în cazul 
unui faliment necontrolat;

Or. en

Amendamentul 455
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. remarcă, în cazul Greciei, lipsa unor 
mecanisme de monitorizare adecvate şi a 
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unor instrumente clar definite de 
calculare a deficitului atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional în anii 
premergători elaborării programului, 
precum şi dezacordurile dintre guverne cu 
privire la metodele de calculare a datelor 
financiare;

Or. el

Amendamentul 456
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază că spread-ul aferent 
ratelor dobânzii, în special între 
obligaţiunile suverane elene şi cele 
germane, s-a redus doar după ce BCE şi-a 
anunţat programul de TMD, sugerând 
eşecul programelor de ajustare în scopul 
gestionării crizei;

Or. en

Amendamentul 457
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. consideră că, din punct de vedere 
economic, proiectul european nu poate 
continua dacă statele sale membre sunt 
împărţite în permanenţă în creditoare şi 
debitoare; constată că, din punct de 
vedere economic, decizia Eurogrup 
împotriva unei uniuni fiscale şi în 
favoarea condamnării mai multor state 
membre la devalorizare internă conduce 
întreaga zonă euro către o recesiune 
permanentă, către o creştere a şomajului 
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şi a deflaţiei şi continuă să pună în 
pericol economia globală;

Or. en

Amendamentul 458
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20c. reaminteşte că ceea ce a fost gândit 
ca o criză fiscală a reprezentat, de fapt, o 
criză a balanţei de plăţi, combinată cu o 
criză bancară; regretă adâncirea 
dezechilibrelor economice dintre statele 
membre cu un nivel ridicat al exporturilor 
şi statele membre cu un nivel inferior al 
exporturilor, precum şi faptul că nivelul 
inflaţiei în unele state membre a fost mult 
mai mic de 2 %, iar în altele, mult mai 
mare, decalajele favorizând şi mai mult 
crearea de dezechilibre economice între 
aceste state membre; constată, aşadar, că 
din punct de vedere practic aplicarea unei 
austeritate forţate nu a fost justificată în 
majoritatea statelor care se confruntă cu 
criza, în special în Irlanda, în Spania şi în 
Cipru; constată că, în perioada 2000-
2007, Irlanda a înregistrat un deficit al 
bugetului public doar în anul 2002, în 
valoare de numai 0,4 % din PIB;

Or. en

Amendamentul 459
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. consideră că memorandumul de 
înţelegere cu Portugalia a oferit 
sectorului bancar şi marilor întreprinderi 
sprijin şi garanţii în valoare de milioane 
de euro, lăsând resursele publice în voia 
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cămătarilor şi a speculatorilor de pe piaţa 
financiară;

Or. pt

Amendamentul 460
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte 
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre;

Or. de

Amendamentul 461
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 21. constată că asistenţa financiară, pe 
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termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte 
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre;

Or. en

Amendamentul 462
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată că asistenţa 
financiară şi primul program de ajustare 
din Grecia pus în aplicare în mod greşit nu 
au împiedicat un faliment controlat şi nici 
efectele de propagare a crizei asupra altor
state membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care a devenit 
evidentă atunci când, în cele din urmă, au 
fost aplicate corecţii fiscale şi 
macroeconomice;

Or. de
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Amendamentul 463
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că, în pofida anumitor 
deficienţe ale procesului decizional, 
integritatea zonei euro a fost garantată şi, 
în prezent, este irevocabilă; regretă 
profund încetinirea economică şi socială 
care au devenit evidentă atunci când au fost 
aplicate corecţii fiscale şi 
macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 464
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 

21. constată că programele în cadrul 
cărora a fost acordată asistenţa financiară 
au avut consecinţe economice şi sociale 
extrem de grave, precum şi efecte de 
propagare asupra altor ţări de o 
magnitudine inestimabilă; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu au 
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zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

împiedicat un faliment controlat şi nici 
efectele de propagare a crizei asupra altor
state membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care a devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

Or. it

Amendamentul 465
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efecte de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund încetinirea economică şi socială 
care a devenit evidentă atunci când au fost 
aplicate corecţii fiscale şi 
macroeconomice; subliniază că planurile 
draconice de austeritate nu au reuşit să 
restabilească încrederea în piaţă şi că 
spread-urile mari aferente ratelor 
dobânzilor pentru datoriile suverane au 
început să scadă lent doar după ce BCE 
şi-a anunţat în sfârşit programul pentru 
tranzacţii monetare directe, în 
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august 2012;

Or. en

Amendamentul 466
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. salută atingerea obiectivelor 
principale ale asistenţei financiare pe 
termen scurt, respectiv evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată, totuşi, că 
nu există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu au
împiedicat un faliment controlat şi nici 
efectele de propagare a crizei asupra altor 
state membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care a devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 467
Paulo Rangel

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
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precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu au 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
efectele de propagare a crizei asupra altor
state membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care a devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

Or. pt

Amendamentul 468
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund încetinirea economică şi socială 
care a devenit evidentă atunci când au fost 
aplicate corecţii fiscale şi macroeconomice 
şi solicită să se ia în considerare aceste 
consecinţe în cadrul politicilor revizuite;

Or. en
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Amendamentul 469
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu au
împiedicat un faliment controlat şi nici 
efectele de propagare a crizei asupra altor
state membre; regretă încetinirea 
economică şi socială care a devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 470
Sampo Terho

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare 
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; subliniază că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
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evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

evitate pe termen lung; subliniază, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu au 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
efectele de propagare a crizei asupra altor
state membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care a devenit
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

Or. fi

Amendamentul 471
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund încetinirea economică şi socială 
favorizată de corecţiile fiscale şi 
macroeconomice aplicate;

Or. en

Amendamentul 472
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 21
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare 
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund încetinirea economică şi socială 
care a devenit evidentă atunci când a 
izbucnit criza şi când, ca reacţie la 
aceasta, au fost aplicate corecţii fiscale şi 
macroeconomice;

Or. fi

Amendamentul 473
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare 
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
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asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a 
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund încetinirea ritmului creşterii 
economice şi diminuarea prestaţiilor 
sociale care au devenit evidente atunci 
când au fost aplicate corecţii fiscale şi 
macroeconomice;

Or. hu

Amendamentul 474
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund încetinirea economică şi socială 
care s-a produs ca rezultat al măsurilor 
fiscale şi macroeconomice prost orientate;

Or. de

Amendamentul 475
Elisa Ferreira
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Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen lung, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor externalităţi pentru alte
ţări de o magnitudine inestimabilă şi, 
posibil, a unei ieşiri forţate a ţărilor din 
zona euro; constată în continuare că nu 
există nicio garanţie că acestea vor fi 
evitate pe termen lung; constată, de 
asemenea, că asistenţa financiară şi 
programul de ajustare din Grecia nu a
împiedicat un faliment controlat şi nici 
externalităţi ale crizei pentru alte state 
membre; regretă profund încetinirea 
economică şi socială care au devenit 
evidentă atunci când au fost aplicate 
corecţii fiscale şi macroeconomice;

21. constată că asistenţa financiară, pe 
termen scurt, a dus la evitarea unui 
faliment necontrolat asupra datoriei 
suverane care a fi avut consecinţe 
economice şi sociale extrem de grave, 
precum şi a unor efecte de propagare
asupra altor ţări de o magnitudine 
inestimabilă şi, posibil, a unei ieşiri forţate 
a ţărilor din zona euro; constată în 
continuare că nu există nicio garanţie că 
acestea vor fi evitate pe termen lung; 
constată, de asemenea, că asistenţa 
financiară şi programul de ajustare din 
Grecia nu au împiedicat un faliment 
controlat şi nici efectele de propagare a
crizei asupra altor state membre; regretă 
profund spirala declinului economic şi 
social care a devenit evidentă atunci când 
au fost aplicate corecţii fiscale şi 
macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 476
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. regretă faptul că, pe durata crizei, 
procesul decizional la nivel european a 
fost uneori fragmentat, incoerent şi 
întârziat şi constată că aceste neajunsuri 
au avut un impact negativ asupra ţărilor 
aflate în criză şi au facilitat efectele de 
contagiune;

Or. en

Amendamentul 477
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. regretă faptul că restructurarea 
întârziată a datoriei Greciei şi 
contribuţiile necorespunzătoare din 
veniturile şi avuţia private ridicate, în 
special din cauza opoziţiei componentelor 
UE ale troicii şi mai ales a BCE, au 
agravat perspectivele de sustenabilitate a 
datoriei pentru acest stat; arată că 
experienţa istorică dobândită prin criza 
datoriilor suverane a demonstrat că, 
deseori, restructurarea datoriei a fost 
realizată prea târziu şi a fost insuficientă, 
împiedicând, astfel, redresarea 
economică, descurajând investiţiile şi 
creând oportunităţi pentru ca investitorii 
privaţi să profite de pe urma inevitabilei 
restructurări, lăsând sarcina pe seama 
creditorilor oficiali, adică a 
contribuabililor; 

Or. en

Amendamentul 478
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21b. regretă profund reacţia protocolară a 
BCE, aceasta neridicând nicio obiecţie cu 
privire la programele de injectare de 
capital care încălcau în mod evident 
normele BCE referitoare la sprijinul 
acordat instituţiilor financiare aflate în 
insolvenţă; evidenţiază faptul că, deşi este 
posibil ca procedurile să fi fost respectate, 
această pasivitate a condus la finanţarea 
băncilor aflate în insolvenţă;

Or. en
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Amendamentul 479
Sharon Bowles

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. constată că, în ceea ce priveşte PSI 
în Grecia, efectele negative asupra 
sistemului bancar din Cipru nu au fost 
luate suficient în considerare, deşi 
problema a fost ridicată în timp util şi, de 
asemenea, se sugerează că au fost 
protejate din nou activele asociate 
anumitor state membre mai mari;

Or. en

Amendamentul 480
Auke Zijlstra

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional 
în cauză şi prognoze economice, toate 
fiind actualizate periodic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 481
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în 
special în ceea ce priveşte creşterea 

23. regretă profund ipotezele uneori prea 
optimiste enunţate de troică; regretă că 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
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economică, dar şi recunoaşterea 
insuficientă a rezistenţei politice faţă de 
schimbare din unele state membre; 
regretă profund, de asemenea, că acestea 
afectează analiza troicii privind 
interconexiunea dintre consolidarea 
fiscală şi creşterea economică; constată 
că, în consecinţă, obiectivele fiscale nu au 
putut fi îndeplinite;

îndeplinite, în parte din cauza 
implementării lente a programelor;

Or. de

Amendamentul 482
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele şi 
previziunile uneori prea optimiste enunţate 
de troica; subliniază în acest sens în 
special faptul că previziunile prea 
optimiste de creştere economică au 
condus la un număr inacceptabil de mare 
de revizuiri ale sustenabilităţii datoriei 
pentru unele ţări care fac parte din 
program; consideră cu îngrijorare că 
previziunile inexacte au condus la 
pierderea credibilităţii troicii şi a 
membrilor acesteia; de asemenea, regretă 
profund recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice la schimbare în 
anumite state membre constată că aceşti 
factori au contribuit la neîndeplinirea 
obiectivelor fiscale;

Or. en

Amendamentul 483
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 23
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
datorate în special unei cunoaşteri 
insuficiente şi superficiale a ţărilor 
supuse ajustării financiare; regretă 
profund, de asemenea, că acestea afectează 
analiza troicii privind interconexiunea 
dintre consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite, în pofida eforturilor 
semnificative şi a reformelor pertinente 
întreprinse de guvernele naţionale în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 484
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
provocate inclusiv de ezitarea cu care 
unele state membre au pus în aplicare 
reforme bugetare şi economice 
structurale; constată că analiza privind 
interconexiunea dintre consolidarea fiscală 
şi creşterea economică s-a bazat pe 
crearea unei redresări stabile şi a unei 
creşteri durabile şi pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 485
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele 
permanent prea optimiste enunţate de 
troica, în special în ceea ce priveşte 
creşterea economică, dar şi recunoaşterea 
insuficientă a impactului economic şi 
social al politicilor recomandate în statele
membre; regretă profund că acestea 
afectează în mod direct analiza troicii 
privind interconexiunea dintre consolidarea 
fiscală şi creşterea economică; constată că, 
în consecinţă, obiectivele fiscale au fost 
extrem de nerealiste şi, prin urmare, nu au 
putut fi îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 486
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. constată că ipotezele uneori prea 
optimiste enunţate de troica, în special în 
ceea ce priveşte creşterea economică, dar şi 
recunoaşterea insuficientă a rezistenţei 
politice faţă de schimbare din unele state 
membre; regretă profund, de asemenea, că 
acestea afectează analiza troicii privind 
interconexiunea dintre consolidarea fiscală 
şi creşterea economică; constată că, în 
consecinţă, obiectivele fiscale nu au putut 
fi îndeplinite;

Or. de

Amendamentul 487
Sari Essayah
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Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre, care este, într-adevăr, 
dificil de apreciat înainte; regretă profund, 
de asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, datorită opoziţiei 
politice şi a aplicării deficitare a acestor 
măsuri, obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

Or. fi

Amendamentul 488
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele 
sistematic distorsionate şi prea optimiste 
enunţate de troica, în special în ceea ce 
priveşte creşterea economică, dar şi 
recunoaşterea insuficientă a efectelor de 
propagare transfrontalieră şi a rezistenţei 
politice faţă de schimbare din unele state 
membre; regretă profund, de asemenea, că 
acestea afectează analiza troicii privind 
interconexiunea dintre consolidarea fiscală 
şi creşterea economică; constată că, în 
consecinţă, obiectivele fiscale nu au putut 
fi îndeplinite;

Or. en
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Amendamentul 489
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. ia act de ipotezele uneori prea 
optimiste enunţate de troica, în special în 
ceea ce priveşte creşterea economică, dar şi 
recunoaşterea insuficientă a rezistenţei 
politice faţă de schimbare din unele state 
membre; consideră, de asemenea, că 
acestea afectează analiza troicii privind 
interconexiunea dintre consolidarea fiscală 
şi creşterea economică; constată că, în 
consecinţă, obiectivele fiscale nu au putut 
fi îndeplinite; subliniază, totodată, că 
impunerea cu fermitate a unor condiţii 
dificile este importantă, de asemenea, 
pentru abordarea problemei legate de 
hazardul moral;

Or. en

Amendamentul 490
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic;

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic; regretă totuşi faptul 
că niciodată nu s-au putut discuta în mod 
satisfăcător motivele unui impact 
economic şi social al măsurilor mai 
puternic decât s-a anticipat, la măsurile 
alternative, abaterile considerabile şi
persistente ale valorilor atinse în mod real 
faţă de valorile prevăzute şi nici ipotezele 
acestor previziuni;
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Or. en

Amendamentul 491
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic;

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic şi că aceasta ar trebui 
să ia în considerare condiţiile actuale din 
economie şi din societate;

Or. en

Amendamentul 492
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic;

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic; constată că aceasta 
nu reprezintă o garanţie suficientă a 
responsabilităţii;

Or. en

Amendamentul 493
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 22
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic;

22. constată că, în ciuda faptului că, de la 
început, troica a publicat documente 
complete privind diagnosticul, strategia de 
depăşire a problemelor, un set de măsuri de 
politică elaborat împreună cu guvernul 
naţional în cauză şi prognoze economice, 
toate fiind actualizate periodic, respectivele 
documente nu au permis publicului să îşi 
formeze o viziune de ansamblu asupra 
negocierilor;

Or. de

Amendamentul 494
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor, un set de măsuri de politică 
elaborat împreună cu guvernul naţional în 
cauză şi prognoze economice, toate fiind 
actualizate periodic;

22. constată că, de la început, troica a 
publicat documente complete privind 
diagnosticul, strategia de depăşire a 
problemelor fără precedent, un set de 
măsuri de politică elaborat împreună cu 
guvernul naţional în cauză şi prognoze 
economice, toate fiind actualizate periodic;

Or. en

Amendamentul 495
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică şi 
şomajul, dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
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troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 496
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele prea 
optimiste enunţate de troica, în special în 
ceea ce priveşte creşterea economică, 
ocuparea forţei de muncă, evoluţia 
datoriei şi deficitul, dar şi recunoaşterea 
insuficientă a rezistenţei politice faţă de 
schimbare din unele state membre; regretă 
profund, de asemenea, că acestea afectează 
analiza troicii privind interconexiunea 
dintre consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 497
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică şi 
şomajul, dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
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consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 498
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, nu 
toate obiectivele fiscale au putut fi 
îndeplinite în intervalul de timp prevăzut;

Or. en

Amendamentul 499
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
privind interconexiunea dintre consolidarea 
fiscală şi creşterea economică; constată că, 
în consecinţă, obiectivele fiscale nu au 
putut fi îndeplinite;
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Or. en

Amendamentul 500
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a 
rezistenţei politice faţă de schimbare din 
unele state membre; regretă profund, de 
asemenea, că acestea afectează analiza 
troicii privind interconexiunea dintre 
consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

23. regretă profund totuşi ipotezele uneori 
prea optimiste enunţate de troica, în special 
în ceea ce priveşte creşterea economică, 
dar şi recunoaşterea insuficientă a efectelor 
economice şi sociale negative; regretă 
profund, de asemenea, că acestea afectează 
analiza troicii privind interconexiunea 
dintre consolidarea fiscală şi creşterea 
economică; constată că, în consecinţă, 
obiectivele fiscale nu au putut fi 
îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 501
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. reaminteşte că, atunci când 
Eurogrup a adoptat decizii privind 
programele, faptul că deficitele 
structurale din ţările care participă la 
program vor creşte şi mai mult după 
lansarea programelor de asistenţă era 
general cunoscut şi acceptat; reaminteşte 
că mărirea deficitului a fost fundamentală 
pentru a le oferi ţărilor care participă la 
program mai mult timp pentru reajustare; 
felicită troica pentru elaborarea unui plan 
prin care, încă de la început, ţările s-au 
bucurat de un grad mai mare de 
autonomie, acestea nefiind astfel obligate 
să îşi diminueze cheltuielile cu unicul 
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scop de a reduce rapid deficitele;

Or. en

Amendamentul 502
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. înţelege, pe baza audierilor, că există 
o relaţie strânsă între durata programului 
de ajustare şi ajutorul pus la dispoziţie 
prin fonduri dedicate precum MES, ceea 
ce înseamnă că o perioadă mai mare de 
ajustare ar fi însemnat, în mod inevitabil, 
punerea la dispoziţie a unor sume mult 
mai mari, ce urmau să fie garantate de 
alte state din zona euro şi de FMI, însă 
acest lucru nu ar fi fost fezabil din punct 
de vedere politic, ţinând cont de sumele 
deja foarte mari implicate; arată că 
durata programelor de ajustare şi 
perioadele de rambursare sunt mult mai 
mari decât în programele obişnuite de 
asistenţă financiară ale FMI;

Or. en

Amendamentul 503
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. constată lipsa dovezilor şi analizele 
incorecte pe care s-a bazat politica troicii; 
totodată, remarcă şi regretă neimplicarea 
părţilor interesate de la nivel naţional şi 
nerespectarea procedurilor democratice în 
conceperea şi în implementarea măsurilor 
de ajustare; solicită revizuirea imediată şi 
substanţială a memorandumurilor de 
înţelegere, care ar trebui să acorde 
prioritate investiţiilor şi ocupării forţei de 
muncă şi să cuprindă obiective cantitative 
de reducere a sărăciei; solicită ca aceste 
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programe revizuite să se supună în mod 
real Cartei drepturilor fundamentale a 
UE şi să fie concepute şi monitorizate în 
cooperare cu partenerii sociali din statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 504
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. constată că, în Grecia, deşi salariile, 
pensiile şi indemnizaţiile au scăzut 
dramatic, în pofida creşterii şomajului la 
niveluri istorice, a reducerii cheltuielilor 
sociale, a deteriorării statului şi a 
bunăstării sociale, nu s-au atins nici un 
nivel de bază al redresării preconizate, 
nici nivelul de dezvoltare necesar;

Or. en

Amendamentul 505
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB;
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. constată că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, va reduce pe termen 
mediu spre lung raportul datorii publice-
PIB în toate ţările cărora li se aplică un 
program;

Or. de
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Amendamentul 506
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB, 
întrucât politicile implementate au condus 
la o recesiune prelungită, care a afectat în 
mod negativ veniturile fiscale şi a condus 
la o creştere previzibilă a transferurilor 
sociale; subliniază că, în schimb, raportul 
datorii publice-PIB a crescut brusc în toate 
ţările cărora li se aplică un program; 
evidenţiază, astfel, incapacitatea 
programelor de a reduce în mod eficient 
nivelurile datoriei;

Or. en

Amendamentul 507
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea semnificativă a 
deficitelor structurale din toate ţările cărora 
li se aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, care constituie în sine un 
semn pozitiv de stabilizare financiară, nu 
a dus încă la o reducere a raportului datorii 
publice-PIB; subliniază că, în schimb, 
raportul datorii publice-PIB a crescut brusc 
în toate ţările cărora li se aplică un 
program; subliniază că, în unele dintre 
aceste ţări, o mare parte a creşterii 
datoriei şi a PIB se datorează 
recunoaşterii pasivelor preexistente şi 
recunoaşterii obligatorii a datoriilor mai 
multor societăţi publice, care nu au fost 
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luate în considerare în mod corect atunci 
când au fost concepute iniţial programele 
de ajustare;

Or. en

Amendamentul 508
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă, până în 
prezent, la o reducere a raportului datorii 
publice-PIB; constată că, în schimb, 
raportul datorii publice-PIB a crescut brusc 
în toate ţările cărora li se aplică un 
program; recunoaşte că, de obicei, 
durează câţiva ani pentru ca reformele 
structurale să poată contribui în mod 
semnificativ la intensificarea rezultatelor; 

Or. en

Amendamentul 509
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program; consideră 
că o estimare precisă a multiplicatorilor 
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fiscali este fundamentală pentru ca 
ajustarea fiscală să aibă succes în 
reducerea ponderii datoriei în PIB; 
solicită Comisiei şi BCE ca, atunci când 
concep programele de ajustare şi politicile 
recomandate, să ia în calcul valorile mai 
mari ale multiplicatorilor în perioade de 
criză;

Or. en

Amendamentul 510
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program; sprijină 
declaraţia de la summitul zonei euro, din 
29 iunie 2012, privind obligaţia de a 
întrerupe cercul vicios dintre bănci şi 
datoriile suverane;

Or. en

Amendamentul 511
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 

24. salută reducerea deficitelor structurale 
din toate ţările cărora li se aplică un 
program, încă de la începutul programelor 
lor de asistenţă corespunzătoare; constată 
că acestea nu au dus încă la o reducere a 
raportului datorii publice-PIB; constată că, 
în schimb, raportul datorii publice-PIB a 
crescut brusc în toate ţările cărora li se 
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cărora li se aplică un program; aplică un program;

Or. en

Amendamentul 512
Udo Bullmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program, dată fiind 
cerinţele draconice de economisire;

Or. de

Amendamentul 513
Sharon Bowles

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program; constată că 
este necesar ca datoria privată să evolueze 
către niveluri mai sustenabile în vederea 
atingerii unei stabilităţi pe termen lung;
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Or. en

Amendamentul 514
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. constată că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; 
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

Or. de

Amendamentul 515
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. regretă că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB;
subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program;

24. constată că reducerea deficitelor 
structurale din toate ţările cărora li se 
aplică un program, încă de la începutul 
programelor lor de asistenţă 
corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB;
constată că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate ţările 
cărora li se aplică un program; subliniază 
că primirea unor împrumuturi 
condiţionate conduce în mod natural la 
creşterea datoriei publice;

Or. en

Amendamentul 516
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE



AM\1017184RO.doc 85/173 PE528.080v01-00

RO

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. ia act de raportul Comisiei Europene 
intitulat „Fiscal consolidations and 
spillovers in the Euro area periphery and 
core” (Consolidările fiscale şi efectele de 
propagare în centrul şi la periferia zonei 
euro), care arată că „simetria ajustărilor 
fiscale concomitente în toate ţările din 
zona euro a îngreunat această ajustare, 
înregistrându-se efecte de propagare 
negative ale consolidărilor în (…) state 
membre din centrul zonei euro, agravând 
şi mai mult creşterea în ţările cu deficit. 
Aceste efecte de propagare negative au 
îngreunat ajustarea în zona periferică şi 
au exacerbat şi mai mult înrăutăţirea 
temporară a ponderii datoriei în PIB în 
ţările vulnerabile şi în ţările care participă 
la program”;

Or. en

Amendamentul 517
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Paul Murphy

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. constată că, în cazul Greciei, 
ponderea datoriei publice în PIB a 
crescut, începând cu anul 2009, cu 
aproximativ cincizeci de procente (50 %) 
şi că, în conformitate cu raportul elaborat 
de OCDE, în 2020 datoria publică va 
reprezenta 157 % din PIB, faţă de 124 %, 
cum este prevăzut în memorandumul de 
înţelegere;

Or. en
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Amendamentul 518
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. constată că instrumentul cel mai 
relevant de stabilizare a datoriei suverane 
nu a fost o consecinţă a programelor de 
ajustare, ci mai degrabă a măsurilor 
neconvenţionale luate de BCE, în special 
a anunţurilor din vara anului 2012.

Or. en

Amendamentul 519
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate absolută;

Or. de

Amendamentul 520
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 25
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali 
sunt dificil de evaluat cu exactitate; 
aminteşte că, în această privinţă, FMI a 
admis că subestimeze multiplicatorii fiscali 
în prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. subliniază că o evaluare 
corespunzătoare a multiplicatorului fiscal
este necesară pentru realizarea unor 
programe de ajustare credibile şi 
eficiente; aminteşte că FMI a admis că a
subestimat multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012; constată că 
această perioadă marchează încheierea 
tuturor memorandumurilor de înţelegere 
examinate în acest raport, cu excepţia 
unuia; reaminteşte declaraţia din 
noiembrie 2012 a Comisiei Europene, 
potrivit căreia erorile de prognozare nu 
erau cauzate de subestimarea 
multiplicatorilor fiscali; subliniază, totuşi, 
că Comisia a admis, în răspunsul său la 
chestionar, că „multiplicatorii fiscali tind 
să fie mai mari în contextul actual decât 
în timpuri normale”; subliniază că nu i s-
a dat curs acestei exprimări a dezacordului 
public dintre Comisia Europeană şi FMI 
privind dimensiunea multiplicatorului 
fiscal prin adoptarea unei atitudini 
comune de către troică; astfel, consideră 
că troica trebuie să profite de dezbaterea 
actuală şi să ia în considerare revizuirea 
memorandumurilor de înţelegere pe baza 
celor mai recente rezultate empirice 
privind multiplicatorii fiscali.

Or. en

Amendamentul 521
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
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dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis în mai 
multe rapoarte, inclusiv în evaluarea 
ex-post a primului program de asistenţă a 
Greciei, că a subestimat multiplicatorii 
fiscali în prognozele sale de creştere 
economică înainte de octombrie 2012, dar 
Comisia a declarat, în noiembrie 2012, că 
erorile de prognozare nu erau cauzate în 
principal de subestimarea multiplicatorilor 
fiscali; subliniază că nu i s-a dat curs 
acestei exprimări a dezacordului public 
dintre Comisie şi FMI; reaminteşte că 
FMI a recunoscut încă o dată eroarea de 
prognozare a multiplicatorilor fiscali în 
cazul Greciei şi al altor state membre din 
zona euro în decembrie 2013, 
multiplicatorul pentru Grecia 
dovedindu-se a se situa la un nivel de 
aproximativ 1,7; subliniază că un astfel de 
multiplicator fiscal ridicat înseamnă că 
ritmul de austeritate a condus la creşterea 
nivelului datoriei şi, prin urmare, la o 
deteriorare a sustenabilităţii finanţelor 
publice; subliniază că această 
subestimare a fost utilizată pentru a 
justifica reducerile excesive ale
cheltuielilor, care au avut consecinţe 
intolerabile asupra unor părţi importante 
ale societăţii.

Or. en

Amendamentul 522
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că a 
subestimat multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
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prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI; înţelege că multe dintre 
variabilele modelelor au suferit modificări 
în timp, variind de la reevaluarea 
nivelului de răspundere naţională faţă de 
criza economică mondială, astfel încât 
prognozele şi multiplicatorii iniţiali şi-au 
pierdut rapid validitatea;

Or. en

Amendamentul 523
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimează multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali;

Or. de

Amendamentul 524
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 25
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; că, în 
această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. recunoaşte că multiplicatorii fiscali 
sunt dificil de evaluat şi că cercetările în 
acest domeniu sunt neconcludente; 
aminteşte că, în această privinţă, FMI a 
admis că a subestimat multiplicatorii 
fiscali în prognozele sale de creştere 
economică înainte de octombrie 2012, dar 
Comisia a declarat, în noiembrie 2012, că 
erorile de prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI; consideră că 
multiplicatorii fiscali depind, printre 
altele, de gradul de îndatorare publică, 
ceea ce înseamnă că stimularea fiscală 
este mai puţin eficientă în statele membre 
cu un nivel al datoriei extrem de ridicat;

Or. en

Amendamentul 525
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că a 
subestimat multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali;

Or. en



AM\1017184RO.doc 91/173 PE528.080v01-00

RO

Amendamentul 526
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că a 
subestimat multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI şi solicită ca 
Parlamentului European să i se prezinte o 
evaluare a acestei chestiuni şi informaţii 
relevante;

Or. en

Amendamentul 527
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că a
subestimat multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali;
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI şi că sursa erorilor de 



PE<NoPE>528.080</NoPE><Version>v01-00</Version> 92/173 <PathFdR>AM

prognozare rămâne necunoscută;

Or. hu

Amendamentul 528
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că 
subestimeze multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt 
dificil de evaluat cu exactitate; aminteşte 
că, în această privinţă, FMI a admis că a 
subestimat multiplicatorii fiscali în 
prognozele sale de creştere economică 
înainte de octombrie 2012, dar Comisia a 
declarat, în noiembrie 2012, că erorile de 
prognozare nu erau cauzate de 
subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei 
exprimări a dezacordului public dintre 
Comisie şi FMI, acesta rămânând 
nesoluţionat;

Or. en

Amendamentul 529
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat 
al FMI din operaţiunile sale de asistenţă 
din cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în 
cauză a fost mai degrabă consolidarea 
fiscală;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 530
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat
al FMI din operaţiunile sale de asistenţă 
din cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în 
cauză a fost mai degrabă consolidarea 
fiscală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 531
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat
al FMI din operaţiunile sale de asistenţă 
din cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în 
cauză a fost mai degrabă consolidarea 
fiscală;

26. înţelege că, deşi instrumentul preferat 
al FMI de recâştigare a competitivităţii se 
bazează în principal pe deprecierea 
internă, preocuparea primordială a 
Comisiei este reprezentată de consolidarea 
fiscală şi că s-a convenit să se utilizeze 
drept bază un mix de instrumente şi de 
reforme structurale, această abordare 
fiind completată de alte măsuri;

Or. en
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Amendamentul 532
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală; 
constată că, din cauza lipsei deliberărilor 
democratice privind strategia care trebuie 
favorizată, cele două strategii au fost 
urmărite simultan în toate ţările cărora li 
se aplică programe de asistenţă; constată 
că combinarea austerităţii fiscale cu o 
politică salarială restrictivă a redus atât 
cererea publică, cât şi pe cea privată, cu 
la consecinţe economice şi sociale 
cumulate dramatice.

Or. en

Amendamentul 533
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală; 
solicită ca UE şi FMI să coopereze şi să 
ajungă la o înţelegere în vederea 
încheierii programelor privind realizarea 



AM\1017184RO.doc 95/173 PE528.080v01-00

RO

sustenabilităţii datoriei Greciei şi 
recâştigarea accesului acesteia la pieţele 
financiare;

Or. en

Amendamentul 534
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, care 
a reprezentat, într-adevăr, obiectivul 
corect, având în vedere că deprecierea 
externă nu era posibilă, Comisia nu a 
avizat niciodată în mod clar acest obiectiv; 
constată că obiectivul evidenţiat de 
Comisie în toate cele patru ţări cărora li se 
aplică un program în cauză a fost mai 
degrabă consolidarea fiscală, care în mod 
normal presupune obiectivul de 
depreciere internă;

Or. fi

Amendamentul 535
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
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ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală; 
recunoaşte aceste diferenţe între 
priorităţile FMI şi priorităţile Comisiei 
Europene, ia notă de această divergenţă 
preliminară între obiectivele celor două 
instituţii şi consideră că acest lucru a avut 
un impact negativ în ceea ce priveşte 
măsurile, obiectivele fiscale, 
condiţionarea şi dimensiunea pachetelor 
financiare atribuite fiecărei ţări în cadrul 
ajustării financiare;

Or. en

Amendamentul 536
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă prin 
reducerea salariilor şi tăierea pensiilor, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

Or. en

Amendamentul 537
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 



AM\1017184RO.doc 97/173 PE528.080v01-00

RO

cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod 
explicit acest obiectiv; constată că 
obiectivul evidenţiat de Comisie în toate 
cele patru ţări cărora li se aplică un 
program în cauză a fost mai degrabă 
consolidarea fiscală; regretă faptul că 
obiectivul de reformare atât a bazei 
industriale, cât şi a structurilor 
instituţionale din ţările participante la 
program, pentru a le spori 
sustenabilitatea şi eficienţa, s-a bucurat 
de mai puţină atenţie decât obiectivele 
menţionate anterior.

[Prezentul amendament se bazează pe o 
contribuţie a cercetătorilor din cadrul 
Institutului de Politici macroeconomice
(Macroeconomic Policy Institute – IMK).]

Or. en

Amendamentul 538
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

26. subliniază că, deşi obiectivul declarat al 
FMI din operaţiunile sale de asistenţă din 
cadrul troicii este deprecierea internă, 
Comisia nu a avizat niciodată în mod clar 
acest obiectiv; constată că obiectivul 
evidenţiat de Comisie în toate cele patru 
ţări cărora li se aplică un program în cauză 
a fost mai degrabă efectuarea de reduceri 
bugetare excesive, fără stimulente pentru 
creşterea economică;

Or. de
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Amendamentul 539
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. constată că recomandările privind 
moderarea sau „adaptarea” salarială au 
fost comune tuturor programelor, 
urmărind, astfel, în mod eficient 
obiectivul FMI;

Or. en

Amendamentul 540
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită o separare de aceste politici, 
astfel încât problemele legate de creşterea 
economică sustenabilă, de şomaj, de 
sărăcie, de excluziunea socială şi de 
inegalităţile în materie de venituri să 
poată fi abordate şi combătute cu 
adevărat;

Or. en

Amendamentul 541
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. condamnă lipsa absolută a măsurilor 
de promovare a creşterii economice şi a 
ocupării forţei de muncă în cadrul 
programelor troicii, Irlanda fiind, într-o 
anumită măsură, o excepţie, întrucât în 



AM\1017184RO.doc 99/173 PE528.080v01-00

RO

cazul acesteia troica a permis ca jumătate 
din veniturile provenite din privatizare să 
fie cheltuite pentru programe destinate 
locurilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 542
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită o separare de aceste politici, 
astfel încât problemele legate de creşterea 
economică durabilă, de şomaj, de sărăcie, 
de excluziunea socială şi de inegalităţile 
în materie de venituri să poată fi abordate 
şi combătute cu adevărat;

Or. en

Amendamentul 543
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea 
puţină atenţie atenuării impactului 
negativ al strategiilor de ajustare în ţările 
cărora li se aplică un program;

eliminat

Or. de

Amendamentul 544
Diogo Feio
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Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ 
al strategiilor de ajustare în ţările cărora li 
se aplică un program;

27. consideră că troica a acordat prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ 
al strategiilor de ajustare în ţările cărora li 
se aplică un program; regretă această lipsă 
de discernământ, vizibilă în respingerea 
mai multor sugestii guvernamentale 
orientate către reducerea acestui impact şi 
a efectului negativ asupra vieţii 
cetăţenilor, a familiilor, a întreprinderilor 
şi a altor instituţii din aceste ţări; ia act de 
mai multe declaraţii politice ale înalţilor 
oficiali din cadrul troicii, care subscriu la 
această nevoie de ameliorare, 
recunoscând astfel necesitatea de a 
modera ritmul şi rigoarea măsurilor, 
obiectivele fiscale şi condiţionarea 
programelor de ajustare, precum şi erorile 
de prognozare şi de judecată; şi regretă că 
toate acestea nu au fost aplicate în mod
corespunzător şi la momentul oportun de 
către echipele tehnice ale troicii, care au 
dat dovadă de un nivel inutil de rigiditate 
şi de intransigenţă, cu consecinţe sociale 
negative;

Or. en

Amendamentul 545
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie protecţiei împotriva sărăciei şi 
realizării unor evaluări ale impactului 
social al programelor, atenuării impactului 
negativ, în special a impactului social 
negativ, al strategiilor de ajustare în ţările 
cărora li se aplică un program, 
programelor de asigurare a coerenţei cu 
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obiectivele Strategiei 2020 a UE, cum ar fi 
în special incluziunea socială, ocuparea 
forţei de muncă, obiectivele privind 
învăţământul şi o strategie de investiţii 
sociale, precum şi asigurării că orice fel 
de reduceri ale serviciilor utilizate de 
către persoanele în situaţie de sărăcie şi 
de excluziune socială sau ale veniturilor 
acestora sunt evitate sau echilibrate prin 
măsuri compensatorii care să garanteze 
că acestea nu duc la o accentuare a 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 546
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program, de exemplu, şomajul, 
inegalităţile sociale şi faptul că sarcinile 
au fost plasate în special asupra 
grupurilor cu venituri mai mici, în timp ce 
grupurile cu venituri mai mari au fost 
cruţate aproape complet, şi că nu a existat 
nicio voinţa politică de a aborda aceste 
deficienţe în negocierile din cadrul troicii;

Or. de

Amendamentul 547
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 27
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată mult prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ 
al strategiilor de ajustare în ţările cărora li 
se aplică un program; constată că, din 
cauza efectelor negative ale programelor 
de austeritate, nenumăraţi debitori au fost 
afectaţi foarte puternic de criza 
financiară, însă doar o fracţiune foarte 
mică a creditorilor a fost afectată în 
aceeaşi măsură; 

Or. de

Amendamentul 548
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program; reaminteşte originile 
crizei; constată că urmările economice şi 
sociale ar fi fost mai grave fără asistenţa 
financiară şi tehnică UE-FMI;

Or. en

Amendamentul 549
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program; regretă că de prea 
multe ori în abordarea universală 
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adoptată pentru gestionarea crizei nu s-a 
luat în considerare pe deplin echilibrul 
necesar în ceea ce priveşte impactul social 
al măsurilor politice prevăzute;

Or. en

Amendamentul 550
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program sau corectării 
impactului recesional masiv neprognozat 
al acestora;

Or. en

Amendamentul 551
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program, în sensul că 
repartizarea sarcinii între populaţia 
săracă şi cea bogată nu a fost echilibrată;

Or. fi



PE<NoPE>528.080</NoPE><Version>v01-00</Version> 104/173 <PathFdR>AM

Amendamentul 552
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ
al strategiilor de ajustare în ţările cărora li 
se aplică un program;

27. consideră că, în ciuda impactului 
negativ al strategiilor de ajustare în ţările 
cărora li se aplică un program, măsurile au 
fost necesare pentru o redresare 
economică pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 553
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că troica ar trebui să 
răspundă cu flexibilitate noilor provocări 
şi că a fost acordată prea puţină atenţie 
atenuării impactului negativ al strategiilor 
de ajustare în ţările cărora li se aplică un 
program;

Or. de

Amendamentul 554
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie evitării sau atenuării impactului 
negativ al strategiilor de ajustare în ţările 
cărora li se aplică un program;
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Or. en

Amendamentul 555
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ social 
şi politic al strategiilor de ajustare în ţările 
cărora li se aplică un program;

Or. en

Amendamentul 556
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program;

27. consideră că a fost acordată prea puţină 
atenţie atenuării impactului negativ al 
strategiilor de ajustare în ţările cărora li se 
aplică un program; regretă în special 
absenţa accesului la credite pentru IMM-
uri şi programele care încurajează 
crearea de locuri de muncă şi creştere 
economică la nivel naţional şi european;

Or. en

Amendamentul 557
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 27
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ 
al strategiilor de ajustare în ţările cărora li 
se aplică un program;

27. consideră că a fost acordată mult prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ 
economic şi social al strategiilor de 
ajustare în ţările cărora li se aplică un 
program;

Or. en

Amendamentul 558
Paulo Rangel

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. consideră că a fost acordată prea 
puţină atenţie atenuării impactului negativ 
al strategiilor de ajustare în ţările cărora li 
se aplică un program;

27. consideră că va trebui să fie acordată 
mai multă atenţie atenuării impactului 
negativ al strategiilor de ajustare în ţările 
cărora li se aplică un program;

Or. pt

Amendamentul 559
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. constată că nivelul şomajului în 
Cipru a crescut cu 10 % între 2012 
şi 2013; impozitarea progresivă, 
reducerile bugetare şi austeritatea 
încetinesc activitatea economică şi 
accentuează decalajele dintre populaţia 
săracă şi cea bogată.

Or. en
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Amendamentul 560
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. este extrem de preocupat de impactul 
cumulat al reducerilor masive realizate 
într-un stadiu încă incipient în domenii 
fundamentale ale luptei împotriva 
sărăciei, cum ar fi pensiile, serviciile de 
bază, îngrijirea sănătăţii şi produsele 
farmaceutice, asupra celor mai 
vulnerabile grupuri şi asupra sărăciei în 
rândul copiilor. Regretă faptul că, drept 
consecinţă, numărul persoanelor expuse 
riscului de sărăcie sau de excluziune 
socială a crescut în cele patru ţări care 
fac parte din program; constată că 
statisticile deja îngrijorătoare ascund o 
realitate mult mai dură, şi anume faptul 
că, atunci când scade PIB-ul pe cap de 
locuitor, scade şi pragul de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 561
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate; 

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi că 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate; constată că în multe dintre ţările 
cărora li se aplică un program nu a 
existat un consens general şi o asumare a 
măsurilor corective, lucru care este 
desigur dificil de obţinut la început, dar 
care ar trebui să se întâmple sub 
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tensiunea impusă de situaţie, şi că 
neînţelegeri şi tulburări grave au 
împiedicat stabilizarea situaţiei 
economice;

Or. fi

Amendamentul 562
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate; cu toate acestea, subliniază, de 
asemenea, că nerespectarea cerinţelor se 
datorează în parte programelor prost 
concepute şi cu grave dezechilibre sociale 
ale troicii; în plus, susţine că condiţiile ar 
fi fost acceptate mult mai repede de 
societate, dacă grupurilor cu venituri mai 
mari din ţările care fac parte din 
program, precum şi sectorului financiar li 
s-ar fi impus suportarea unei părţi din 
costurile generate de criză prin 
intermediul unui impozit pe tranzacţiile 
financiare şi dacă ar fi fost luate măsuri 
ferme la nivel european pentru a elimina 
evaziunea şi frauda fiscală;

Or. de

Amendamentul 563
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 28. subliniază că răspunderea la nivel 
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naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

naţional este importantă, în special în 
domeniul reformelor structurale şi al 
ajustărilor fiscale, şi neimplementarea 
măsurilor convenite are consecinţe în ceea 
ce priveşte rezultatele aşteptate, generând 
dificultăţi suplimentare pentru ţara în 
cauză pentru o perioadă de timp şi mai 
îndelungată; ia act de experienţa FMI 
conform căreia responsabilitatea 
naţională ar putea fi concepută ca fiind 
cel mai important factor în succesul 
oricărui program de asistenţă financiară;

Or. en

Amendamentul 564
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate; cu toate acestea, subliniază 
faptul că răspunderea la nivel naţional nu 
este posibilă fără legitimitate şi 
responsabilitate democratică 
corespunzătoare la nivel naţional şi la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 565
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 28
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate; în acest sens, subliniază că 
aprobarea de către parlamentele 
naţionale a bugetelor şi a legislaţiilor de 
punere în aplicare a programelor de 
ajustare economică este esenţială pentru 
asigurarea responsabilităţii şi a 
transparenţei la nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 566
Anni Podimata

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate; de asemenea, constată că 
acordarea unui sprijin politic extins 
obiectivelor programelor a fost esenţială 
pentru reuşita acestora şi regretă că acest 
lucru nu s-a întâmplat întotdeauna în 
toate ţările aflate în situaţii de criză;

Or. en

Amendamentul 567
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 28. subliniază că răspunderea la nivel 
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naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate şi impactul devastator asupra 
încrederii cetăţenilor UE;

Or. en

Amendamentul 568
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este importantă şi 
neimplementarea măsurilor convenite are 
consecinţe în ceea ce priveşte rezultatele 
aşteptate;

28. subliniază că răspunderea la nivel 
naţional este esenţială şi neimplementarea 
măsurilor convenite are consecinţe în ceea 
ce priveşte rezultatele aşteptate;

Or. en

Amendamentul 569
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. subliniază posibilitatea ca rezultatele 
pozitive ale reformelor realizate de ţările 
care fac parte din program în contextul 
programelor de ajustare economică să 
inspire alte state membre ale UE să 
promoveze sustenabilitatea finanţelor 
publice prin consolidarea bugetelor lor şi 
să stimuleze competitivitatea prin 
intermediul reformelor structurale.

Or. en
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Amendamentul 570
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. regretă că egalitatea de gen a fost 
ignorată în mare măsură în activitatea 
troicii a lipsită; subliniază faptul că o 
egalitate de gen consolidată este un 
element important pentru clădirea unor 
economii mai puternice şi că acest factor
nu ar trebui niciodată trecut cu vederea în 
analizele sau în recomandările 
economice; 

Or. en

Amendamentul 571
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. constată că, în temeiul 
articolului 125 alineatul (1) din TFUE, 
Uniunea sau un stat membru al acesteia 
nu poartă răspunderea pentru 
angajamentele statelor membre şi că 
iniţial această dispoziţie era menită să 
oblige statele membre să adere la o 
politică economică strictă, deoarece nu se 
puteau aştepta ca salvarea lor să vină din 
exterior; constată că au fost totuşi 
întreprinse acţiuni de salvare şi, drept 
urmare, încrederea cetăţenilor în 
legalitatea măsurilor a fost şubrezită, şi că 
misiunile Comisiei şi ale BCE au fost 
greu de înţeles;

Or. fi
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Amendamentul 572
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. regretă faptul că programele de 
subajustare ale statelor membre 
promovează de multe ori măsuri de 
austeritate chiar mai dificile decât cele 
propuse de troică în scopul îndeplinirii 
obiectivelor programului. 

Or. en

Amendamentul 573
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. consideră că privatizarea 
telecomunicaţiilor, a energiei electrice şi a 
autorităţilor portuare din Cipru este o 
greşeală strategică care va conduce la 
formarea unor monopoluri private sau 
oligopoluri care vor domina piaţa cipriotă 
relativ mică şi izolată, defavorizând 
consumatorii, întreprinderile şi buna 
funcţionare a economiei în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 574
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. subliniază faptul că statele trebuie să 
pună în aplicare cât mai repede reformele 
necesare pentru reluarea neîntârziată a 
creşterii;

Or. lv

Amendamentul 575
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. regretă restricţionarea deliberată a 
practicilor de negociere colectivă, cum s-a 
întâmplat în Portugalia, unde numărul de 
lucrători care fac obiectul contractelor 
colective de muncă a scăzut de la peste 
cinci milioane de euro (2010) la 300 000 
(2012), precum şi rata ridicată a 
şomajului în ţările care fac parte din 
program. În acest sens, subliniază 
necesitatea unei anchete în ceea ce 
priveşte încălcarea prima facie de către 
BCE şi de către Comisie a articolului 153 
alineatul (3) din TFUE.

[Prezentul amendament se bazează pe o 
contribuţie a Confederaţiei Europene a 
Sindicatelor (CES).]

Or. en

Amendamentul 576
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28b. condamnă faptul că politica pusă în 
aplicare în temeiul dispoziţiilor troicii a 
mers mult mai departe în acele cazuri în 
care partenerii sociali au ajuns la un 
acord comun, nerespectând astfel 
echilibrul atins de partenerii sociali în 
ceea ce priveşte măsurile referitoare la 
salarii şi/sau la reforma pieţei muncii.

Or. en

(contribuţie a CES)

Amendamentul 577
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28c. condamnă măsuri precum reducerea 
salariilor minime şi slăbirea sistemelor de 
negociere colectivă, deoarece acestea au 
un impact puternic asupra cererii interne 
şi, ca atare, asupra performanţei 
economice şi a ocupării forţei de muncă;

(contribuţie a CES)

Or. en

Amendamentul 578
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 d (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28d. subliniază că există un conflict 
semnificativ între necesitatea de a pune în 
aplicare reforme structurale costisitoare şi 
obiectivele de consolidare fiscală care 
vizează în cele din urmă reducerea 
costurilor colective şi că urmărirea 
concomitentă a ambelor obiective 
presupune o adaptare sensibilă şi dificilă, 
precum şi adoptarea unei strategii pe 
termen lung, bazată atât pe răspunderea 
naţională, cât şi pe coordonarea şi 
cooperarea extinsă în materie de politică 
economică în cadrul UE; 

Or. en

Amendamentul 579
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28e. subliniază faptul că troica a fost 
responsabilă pentru anticiparea 
succesului programelor privind condiţiile 
externe favorabile care nu s-au 
materializat;

Or. en

Amendamentul 580
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28f. solicită transparenţă totală în ceea ce 
priveşte pregătirea şi punerea în aplicare 
a acţiunilor troicii şi respectivele poziţii 
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ale FMI, ale Comisiei Europene şi ale 
BCE.

Or. en

Amendamentul 581
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 g (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28g. recunoaşte că «troica reprezintă 
exercitarea unor competenţe 
cuprinzătoare de către actori tehnocraţi 
şi, ca atare, repetă critica tradiţională a 
„deficitului democratic” al UE; 
subliniază că funcţionarea troicii trebuie 
să conducă nu doar la o mai bună 
evaluare a caracterului şi a domeniului 
real de aplicare a competenţelor UE în 
ceea ce priveşte statele sale membre, ci şi 
la identificarea mai clară a modului în 
care deciziile UE sunt luate şi la 
„legitimitatea contribuţiei” pe care se 
bazează»[i]; 

[i] Betoncini şi Kreilinger (2013)

Or. en

Amendamentul 582
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. consideră că memorandumul de 
înţelegere cu Portugalia a reprezentat un 
act de ingerinţă, ilegal şi antidemocratic, 
având în vedere că, în cadrul procesului 
de luare a deciziilor politice şi 
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instituţionale, au fost încălcate principii şi
drepturi prevăzute de Constituţia 
portugheză şi, mai presus de toate, având 
în vedere conţinutul acestuia, care 
echivalează cu un pact de agresiune la 
adresa ţării şi a cetăţenilor săi;

Or. pt

Amendamentul 583
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii,
repartizarea sarcinilor între membrii săi, 
asocierea cu Eurogrupul şi cu MES au 
fost caracterizate de o lipsă de 
responsabilitate, de claritate şi de 
transparenţă; subliniază că o astfel de 
lipsă de claritate, de transparenţă şi de 
responsabilitate a creat potenţiale 
conflicte de interese semnificative şi a 
subminat exercitarea efectivă de către 
Parlamentul European a funcţiilor sale de 
control politic, prevăzute în tratate; 
subliniază faptul că o astfel de situaţie a 
ridicat probleme juridice grave, inclusiv, 
printre altele, o provocare juridică încă 
nesoluţionată pentru CJUE, legată de 
punerea în aplicare a principiului 
atribuirii, prevăzut la articolul 5 din TUE, 
conform căruia Uniunea acţionează 
numai în limitele competenţelor care îi 
sunt conferite de către statele membre 
prin tratate; [i]

[i] Cauza T-541/10, ADEDY şi alţii 
împotriva Consiliului Uniunii Europene

Or. en

Amendamentul 584
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă; totuşi, salută faptul că, de la 
intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 
472/2013, care codifică procedurile de 
supraveghere ce urmează să fie aplicate 
în zona euro pentru ţările care se 
confruntă cu dificultăţi financiare, a fost 
stabilit un mandat de facto al troicii; 
solicită punerea în aplicare şi aproprierea 
deplină a acestui regulament;

Or. en

Amendamentul 585
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
conferit de Eurogrup şi de ţările care fac 
parte din program;

Or. de

Amendamentul 586
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 

29. constată că troica a acţionat pe baza 
unui mandat clar conferit de Eurogrup şi 
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transparenţă; în temeiul unor acorduri cu legitimitate 
democratică, încheiate cu statele membre 
în cauză;

Or. de

Amendamentul 587
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă; subliniază că troica este 
clădită pe un mandat clar din partea 
Eurogrupului şi acţionează pe bază de 
memorandumuri de înţelegere care au 
fost încheiate cu guvernele naţionale (cu 
participarea parlamentelor naţionale) din 
statele membre în cauză;

Or. en

Amendamentul 588
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă şi că ar trebui să se adapteze 
la situaţia economică actuală;

Or. en

Amendamentul 589
Sharon Bowles
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Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că, din cauza unei reacţii la 
criză treptate din partea UE, precum şi 
din cauza rolului neclar al BCE în cadrul 
troicii şi a opacităţii procesului decizional 
din cadrul troicii, mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

Or. en

Amendamentul 590
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. regretă că mandatul troicii este neclar 
şi lipsit de transparenţă;

Or. en

Amendamentul 591
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă; în plus, constată că, în ceea 
ce priveşte troica, Parlamentul European 
a fost ocolit;
1 Ca amprentă legislativă, a se consulta 
„Austeritätspolitik und Menschenrechte”, 
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aviz juridic pentru Camera de muncă din 
Viena, întocmit de prof. dr. Andreas 
Fischer-Lescano, LL.M. (EUI), Zentrum 
für europäische Rechtspolitik (ZERP), 
Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bremen, 24 noiembrie 2013. 

Or. de

Amendamentul 592
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar, lipsit de 
transparenţă şi de control democratic;

Or. en

Amendamentul 593
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă şi de control democratic;

Or. en

Amendamentul 594
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluţie
Punctul 29
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind nu foarte clar, fie din 
punct de vedere juridic sau în ceea ce 
priveşte obiectivele sale exacte, şi ca fiind
lipsit de transparenţă;

Or. hu

Amendamentul 595
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar, lipsit de 
transparenţă şi de control democratic;

Or. en

Amendamentul 596
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost 
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că mandatul troicii este neclar, 
deseori incompatibil cu dispoziţiile 
tratatelor şi lipsit de transparenţă;

Or. en

Amendamentul 597
Udo Bullmann, Peter Simon
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Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. constată că mandatul troicii a fost
perceput ca fiind neclar şi lipsit de 
transparenţă;

29. constată că, în conştiinţa cetăţenilor, a 
parlamentelor naţionale şi a 
Parlamentului European, mandatul troicii 
este în continuare total neclar şi lipsit de 
transparenţă;

Or. de

Amendamentul 598
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. subliniază faptul că Comisia 
Europeană, în calitate de organ executiv 
al UE şi din cauza rolului său special în 
cadrul troicii, ar trebui să furnizeze 
informaţii şi să fie responsabilă în faţa 
Parlamentului European în ceea ce 
priveşte nu doar încheierea, ci şi punerea 
în aplicare a programelor de ajustare 
fiscală, precum şi a politicilor relevante. 
De asemenea, subliniază că furnizarea de 
informaţii cu privire la decizii şi la 
efectuarea de revizuiri ale programelor de 
ajustare ar trebui să fie inclusă în 
contextul dialogului interinstituţional al 
Eurogrupului cu Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 599
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. este foarte îngrijorat de impresia 
generală a cetăţenilor din ţările care fac 
parte din program, conform căreia toate 
deciziile politice relevante sunt impuse de 
o regulă externă care acţionează 
împotriva interesului general al ţărilor 
care fac parte din program pentru a cruţa 
sectorul bancar de statele membre 
„creditoare”. De asemenea, constată 
faptul că, drept urmare a măsurilor 
troicii, doar unul din trei cetăţeni din 
Europa de Sud susţin că sunt mulţumiţi în 
prezent de sistemul de democraţie;

Or. en

Amendamentul 600
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. subliniază că, „din punct de vedere 
juridic, memorandumurile de înţelegere 
au devenit obiect de mare controversă în 
ceea ce priveşte compatibilitatea lor cu 
dreptul naţional, european şi 
internaţional şi în special cu demnitatea 
umană, cu dreptul de proprietate, cu 
dreptul la muncă, cu drepturile sociale şi 
economice în combinaţie cu principiile 
certitudinii juridice, statului de drept, 
egalităţii, proporţionalităţii şi 
subsidiarităţii, care se pare că sunt 
încălcate într-un anumit număr de cauze, 
inclusiv în cazul Greciei, în care Consiliul 
Europei a ajuns la concluzia că statul 
elen încalcă dreptul la securitate socială 
consacrat în Carta socială europeană; 

Or. en
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Amendamentul 601
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29b. subliniază că condiţionalitatea strictă 
aplicabilă împrumuturilor acordate în 
cadrul programelor de asistenţă este în 
detrimentul spaţiului politic al statelor 
membre care beneficiază de asistenţă, 
întrucât organul executiv constituţional 
naţional şi organele legislative dispun de 
puţine opţiuni eficiente, în principal de 
opţiunea de a pune în aplicare măsurile 
necesare pentru a respecta obiectivele 
concrete stabilite în memorandumul de 
înţelegere; 

Or. en

Amendamentul 602
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29c. subliniază în special faptul că, în 
cadrul troicii, membrii Eurogrupului 
decid dacă se acordă asistenţă sau se 
controlează creditarea reală prin 
intermediul MES şi că, în cadrul troicii, 
Comisia are în mod oficial un rol de agent 
al Eurogrupului; subliniază faptul că o 
astfel de situaţie este în incompatibilă cu 
funcţia normală conferită Comisiei prin 
tratate, şi anume să acţioneze ca organ 
independent care protejează interesul UE 
şi pune în aplicare normele UE în limitele 
stabilite prin tratate; subliniază că această 
situaţie a comportat un potenţial 
semnificativ de producere a unui conflict
de interese în diferite domenii de politică 
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ale UE, cum ar fi prevederile în materie 
de politici sociale şi ajutorul de stat;

Or. en

Amendamentul 603
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului 
său ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 604
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului 
său ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că, fără modificarea 
tratatelor UE, nu a putut fi identificat 
niciun temei juridic adecvat pentru a 
institui troica pe baza dreptului primar al 
Uniunii şi, prin urmare, a trebuit să se 
încheie un acord interguvernamental; 

Or. de

Amendamentul 605
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 30



PE<NoPE>528.080</NoPE><Version>v01-00</Version> 128/173 <PathFdR>AM

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există absolut niciun temei 
juridic pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii; de asemenea, 
subliniază că intervenţia troicii în 
sistemele naţionale economice şi sociale 
ale statelor membre în cauză, de exemplu, 
prin reducerea salariilor minime, nu este 
permisă în temeiul dreptului Uniunii 2;
2 Ca amprentă legislativă, a se consulta 
„Austeritätspolitik und Menschenrechte”, 
aviz juridic pentru Camera de muncă din 
Viena, întocmit de prof. dr. Andreas 
Fischer-Lescano, LL.M. (EUI), Zentrum 
für europäische Rechtspolitik (ZERP), 
Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bremen, 24 noiembrie 2013. 

Or. de

Amendamentul 606
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii; reaminteşte 
că, în contextul Regulamentului privind 
consolidarea supravegherii economice şi 
bugetare în statele membre din zona euro 
care se confruntă cu sau sunt ameninţate 
de dificultăţi grave la adresa stabilităţii 
lor financiare (raportul Gauzès), 
Parlamentul European a introdus deja 
anumite elemente de responsabilitate în 
ceea ce priveşte troica;

Or. en
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Amendamentul 607
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii, ceea ce a 
condus la instituirea unor mecanisme 
interguvernamentale, cum ar fi MES; 
solicită ca orice soluţie viitoare să se 
bazeze pe legislaţia primară a Uniunii; 
recunoaşte că acest lucru ar putea 
conduce la nevoia de modificare a 
tratatului;

Or. en

Amendamentul 608
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului 
său ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că un motiv pentru care nu 
există niciun temei juridic pentru a institui 
troica pe baza dreptului primar al Uniunii 
rezidă în caracterul său ad hoc, însă un 
alt motiv a fost faptul că şefii de stat sau 
de guvern preferă acorduri 
interguvernamentale în locul sistemelor 
comunitare; subliniază faptul că 
mecanismele de combatere a crizei, 
instituite la nivel interguvernamental, 
sunt complet în afara controlului 
democratic al Parlamentului European;

Or. de
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Amendamentul 609
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că din cauza caracterului său 
ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat real pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

Or. de

Amendamentul 610
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. subliniază că din cauza caracterului 
său ad hoc nu există niciun temei juridic 
adecvat pentru a institui troica pe baza 
dreptului primar al Uniunii;

30. subliniază că aceste acţiuni au avut un 
caracter ad hoc şi regretă că nu există 
niciun temei juridic adecvat pentru a 
institui troica pe baza dreptului primar al 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 611
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. subliniază rolul central al 
Eurogrupului atât în adoptarea deciziei de 
acordare a asistenţei financiare, cât şi în 
stabilirea condiţiilor în care a fost acordat 
ajutorul, în pofida faptului că Eurogrupul 
nu este o instituţie oficială a Uniunii 
Europene; regretă lipsa de legitimitate şi 
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de răspundere democratică a 
Eurogrupului la nivelul UE în cazul în 
care îşi asumă competenţe executive la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 612
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30b. ia act de declaraţia preşedintelui 
Eurogrupului, conform căreia 
Eurogrupul conferă un mandat Comisiei 
Europene pentru a negocia în numele său 
condiţiile detaliate ale asistenţei, luând 
concomitent în considerare punctele de 
vedere ale statelor membre cu privire la 
elementele-cheie ale condiţionalităţii şi, 
având în vedere propriile constrângeri 
financiare, cu privire la nivelul asistenţei 
financiare;

Or. en

Amendamentul 613
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30c. ia act de faptul că procedura de mai 
sus, prin care Eurogrupul conferă un 
mandat Comisiei Europene, nu este 
prevăzută de tratate; constată că 
articolul 13 alineatul (2) din TUE 
interzice în mod explicit instituţiilor UE, 
de exemplu, Comisiei Europene, să 
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acţioneze în afara domeniului de aplicare 
a atribuţiilor care le sunt conferite prin 
tratate; prin urmare, consideră că 
mandatele de negociere conferite 
Comisiei în cadrul troicii încalcă 
legislaţia primară a UE şi, prin urmare, 
trebuie să fie considerate ilegale;

Or. en

Amendamentul 614
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30d. constată că preşedintele 
Eurogrupului, în răspunsul său la 
chestionarul Parlamentului European, nu 
a comentat cu privire la mijloacele de 
legitimitate şi de responsabilitate 
democratică a troicii la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 615
Sharon Bowles

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. invită Comisia să ia act de plângerea 
adresată de anumite autorităţi din statele 
membre, conform căreia în cadrul 
discuţiilor acestora cu troica s-ar fi 
confruntat cu o productivitate scăzută a 
personalului troicii.

Or. en
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Amendamentul 616
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. subliniază faptul că troica şi rolul 
acesteia sunt definite la articolele 6 şi 7 
din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 mai 2013;

Or. en

Amendamentul 617
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30b. reaminteşte că statul membru care 
solicită asistenţă financiară poartă 
responsabilitatea elaborării programului 
de ajustare macroeconomică şi subliniază 
faptul că programele de ajustare 
macroeconomică sunt aprobate de o 
majoritate calificată a miniştrilor de 
finanţe din UE;

Or. en

Amendamentul 618
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30c. subliniază că, în ciuda faptului că 
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Comisia acţionează în numele statelor 
membre, responsabilitatea politică finală 
pentru conceperea şi aprobarea 
programelor de ajustare macroeconomică 
le aparţine miniştrilor de finanţe din UE 
şi guvernelor din care aceştia fac parte;

Or. en

Amendamentul 619
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30d. regretă faptul că nici preşedintele 
Eurogrupului, nici preşedintele 
Consiliului European nu au participat la 
audierile referitoare la rolul troicii, 
organizate de Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 620
Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. ia act de legitimitatea 
neinstituţională a troicii la nivelul 
Uniunii şi de responsabilităţile pe care 
instituţiile implicate ale Uniunii le au cu 
privire la deficitul democratic din 
structura şi funcţia sa;

Or. en

Amendamentul 621
Sampo Terho
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Propunere de rezoluţie
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. constată natura provizorie a troicii şi 
invită Comisia Europeană să efectueze 
investigaţii cu privire la momentul sau la 
contextul în care se intenţionează 
încetarea activităţii troicii;

Or. fi

Amendamentul 622
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată recunoaşterea de către 
preşedintele Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice;

31. este profund îngrijorat de 
recunoaşterea de către preşedintele 
Eurogrupului în faţa Parlamentului 
European a faptului că Eurogrupul a avizat 
recomandările troicii fără a examina 
implicaţiile lor politice specifice, inclusiv 
impactul acestuia asupra coeziunii 
sociale; subliniază că o astfel de 
recunoaştere pune într-o lumină 
îngrijorătoare sfera de aplicare neclară a 
rolurilor de „consiliere tehnică” şi de 
„reprezentare a Eurogrupului”, atribuite 
atât Comisiei, cât şi BCE în cadrul 
conceperii, al punerii în aplicare şi al 
evaluării programelor de asistenţă; 
subliniază că se creează sau cel puţin se 
favorizează crearea unei zone de umbră 
între „consilierea tehnică” şi deciziile 
efective, atât timp cât nu există claritate, 
transparenţă şi o delimitare clară a 
mandatului acordat „consilierilor 
tehnici”. În acest context, regretă absenţa 
unor mandate clare şi responsabile pentru 
fiecare caz în parte, conferite Comisiei de 
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Consiliu şi de Eurogrup; 

Or. en

Amendamentul 623
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată recunoaşterea de către 
preşedintele Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice;

31. constată că competenţele reale ale 
troicii le depăşesc cu mult pe cele de 
revizuire a punerii în aplicare a 
memorandumurilor în ţările care fac 
parte din program şi de propunere a unor 
decizii factorilor decizionali finali 
(Eurogrupul, Comitetul executiv al FMI, 
Comitetul executiv al BCE); constată în 
acest sens recunoaşterea de către 
preşedintele Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice; conchide că o competenţă 
decizională efectivă a fost delegată de 
facto troicii;

Or. en

Amendamentul 624
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată recunoaşterea de către 
preşedintele Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice;

31. constată recunoaşterea de către fostul 
preşedinte al Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice; subliniază faptul că, dacă acest 
lucru se dovedeşte a fi corect, miniştrii de 
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finanţe din zona euro nu sunt absolviţi de 
răspunderea politică pentru programele 
de ajustare macroeconomică şi pentru 
memorandumurile de înţelegere;

Or. en

Amendamentul 625
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată recunoaşterea de către
preşedintele Eurogrupului în faţa
Parlamentului European a faptului că
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice;

31. regretă profund că preşedintele 
Eurogrupului, adresându-se Parlamentului 
European, a avizat recomandările troicii 
fără a fi studiat sau autorizat implicaţiile 
lor politice specifice;

Or. de

Amendamentul 626
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată recunoaşterea de către 
preşedintele Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice;

31. constată recunoaşterea de către 
preşedintele Eurogrupului în faţa 
Parlamentului European a faptului că 
Eurogrupul a avizat recomandările troicii 
fără a examina implicaţiile lor politice 
specifice şi fără a aborda în mod 
exhaustiv, corespunzător şi amănunţit 
propunerile privind programele şi 
implicaţiile acestora;

Or. de
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Amendamentul 627
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. regretă faptul că anumite condiţii 
instituite de troică încalcă drepturile 
fundamentale, astfel cum sunt consacrate 
atât în tratatele UE, cât şi în constituţiile 
statelor membre afectate; ia act de 
sentinţele şi de avizele alarmante emise 
până în prezent de către instanţele de 
judecată şi de organizaţiile internaţionale;

Or. en

Amendamentul 628
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. subliniază faptul că modificările 
aduse cadrului juridic al UE şi al statelor 
sale membre în contextul crizei nu 
afectează doar procesul decizional 
economic la nivel european şi la nivelul 
statelor membre, şi anume rolul 
parlamentelor naţionale, ci şi situaţia 
juridică a persoanelor fizice într-un mod 
mult mai direct; prin urmare, subliniază 
faptul că aceste măsuri au făcut şi – după 
cum arată experienţa recentă – fac din ce 
în ce mai frecvent obiectul unor acţiuni în 
justiţie în faţa instanţelor naţionale, a 
CJUE şi a CEDO, ţinând cont de 
consecinţele ambiţioase ale programelor 
de asistenţă pentru sistemul fragil de 
legitimare democratică a puterii publice 
în ordinea juridică multidimensională a 
UE şi rolul pe care instituţiile naţionale şi 



AM\1017184RO.doc 139/173 PE528.080v01-00

RO

ale Uniunii l-ar juca în această privinţă; 

Or. en

Amendamentul 629
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31b. subliniază că o responsabilitate 
democratică formală este o condiţie 
necesară, dar nu suficientă pentru o 
răspundere şi o legitimitate democratică 
eficientă; subliniază că eventualele 
conflicte de interese inerente troicii 
reprezintă o ameninţare la adresa 
responsabilităţii democratice eficiente a 
programelor de asistenţă; subliniază că 
lipsa unei responsabilităţi democratice 
eficiente prejudiciază coerenţa 
programelor de asistenţă cu obiectivele 
privind drepturile fundamentale şi 
obligaţiile instituţiilor UE şi ale statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 630
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31c. subliniază, în special, că implicarea 
ad hoc a instituţiilor UE în cadrul troicii a 
creat obstacole semnificative în 
îndeplinirea atribuţiilor de răspundere 
democratică ale Consiliului, 
Eurogrupului, Comisiei şi BCE, prin 
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limitarea drepturilor efective ale 
Parlamentului European de a solicita 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să 
controleze legalitatea deciziilor care stau 
la baza programelor de asistenţă, întrucât 
deciziile oficiale privind condiţiile 
aplicabile programelor şi deciziile privind 
acordarea de asistenţă financiară sunt 
luate de către statele membre în cadrul 
MES şi în afara cadrului comunitar şi, 
prin urmare, nu intră direct în domeniul 
de aplicare a posibilelor acţiuni juridice 
pe care Parlamentul le-ar putea introduce 
în instanţă împotriva altor instituţii ale 
UE în conformitate cu articolul 263 din 
TFUE; subliniază faptul că aceste evoluţii 
au avut consecinţe considerabile asupra 
sistemului fragil de echilibru al puterii în 
cadrul Uniunii şi prejudiciază principiul 
cooperării loiale prevăzut în tratate;

Or. en

Amendamentul 631
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31d. este de părere că înlocuirea 
sistemului ad hoc al troicii cu o structură 
juridică mai bună, instituită în totalitate 
în conformitate cu metoda comunitară 
este o condiţie necesară pentru a aborda 
deficitul de legitimitate şi de 
responsabilitate democratică a 
programelor, sporind certitudinea 
juridică, rezolvând şi evitând potenţiale 
conflicte de interese; şi, astfel, creând un 
grad de răspundere necesar pentru 
îmbunătăţirea eficienţei măsurilor luate 
cu scopul de a face faţă consecinţelor 
crizei adoptate în Uniunea Europeană şi 
în special în statele membre din zona euro 
care se confruntă cu sau sunt ameninţate 
de dificultăţi grave la adresa stabilităţii 
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lor financiare;

Or. en

Amendamentul 632
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31e. subliniază faptul că adoptarea 
Regulamentului (UE) nr. 472/2013 
constituie un prim pas – chiar dacă 
insuficient – spre o astfel de înlocuire; 
subliniază, însă, că sunt necesare măsuri 
suplimentare în acest scop, pe termen 
lung, scurt, mediu şi lung; subliniază, în 
special, că o integrare efectivă şi integrală 
a programelor de asistenţă în cadrul 
comunitar va necesita o transformare a 
MES într-un fond monetar european în 
cadrul comunitar, astfel încât să se
realizeze o integrare mai responsabilă şi 
mai eficientă a diferitelor sarcini 
implicate în elaborarea şi în 
monitorizarea programelor de asistenţă; 

Or. en

Amendamentul 633
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31f. salută în special codificarea în 
dreptul UE a procedurilor şi a 
standardelor de supraveghere sporită ale 
statele membre din zona euro care se 
confruntă cu perspectiva unor dificultăţi 
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grave în ceea ce priveşte stabilitatea lor 
financiară, inclusiv, printre altele, a 
prevederilor referitoare la evaluarea 
sustenabilităţii datoriei publice; 
procedurile mai transparente cu privire la 
adoptarea unor programe de ajustare 
macroeconomică, inclusiv necesitatea de 
a integra efectele colaterale negative, 
şocurile macroeconomice şi financiare, 
precum şi drepturile de control conferite 
Parlamentului European; prevederile 
referitoare la implicarea partenerilor 
sociali; cerinţele de a ţine cont în mod
explicit de practicile şi de instituţiile 
naţionale în stabilirea salariilor; 
necesitatea de a asigura mijloace 
suficiente pentru politicile fundamentale, 
cum ar fi educaţia şi îngrijirea sănătăţii; 
şi derogările de la cerinţele aplicabile ale 
Pactului de stabilitate şi de creştere, 
acordate statelor membre în contextul 
asistenţei; subliniază şi salută faptul că o 
astfel de codificare stabileşte o 
competenţă explicită a CJUE în actele 
juridice menţionate în Regulamentul 
(UE) nr. 472/2013; 

Or. en

Amendamentul 634
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare 
conflicte de interese în cadrul Comisiei
între rolul său din cadrul troicii şi 
responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor, în special în politici privind, de 
exemplu, concurenţa şi ajutorul de stat;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; recunoaşte faptul că 
Comisia a reuşit să evite conflictele de 
interese între rolul său din cadrul troicii şi 
responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor; 

Or. de
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Amendamentul 635
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; constată că pot exista, prin 
urmare conflicte de interese în cadrul 
Comisiei între rolul său din cadrul troicii şi 
responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor, în special în politici privind, de 
exemplu, concurenţa şi ajutorul de stat;

Or. de

Amendamentul 636
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre 
şi instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii şi atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

Or. en

Amendamentul 637
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. pune la îndoială rolul dublu al 
Comisiei în cadrul troicii ca agent al 
statelor membre şi instituţie a UE; atrage 
atenţia asupra faptului că pot exista, prin 
urmare conflicte de interese în cadrul 
Comisiei între rolul său din cadrul troicii şi 
responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor, în special în politici privind, de 
exemplu, concurenţa, politicile salariale şi 
sociale şi ajutorul de stat;

Or. en

Amendamentul 638
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa, ajutorul de stat, dreptatea 
socială şi drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor;

Or. en

Amendamentul 639
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 32
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa, ajutorul de stat şi respectarea 
Tratatului privind drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 640
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare 
conflicte de interese în cadrul Comisiei 
între rolul său din cadrul troicii şi 
responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor, în special în politici privind, de 
exemplu, concurenţa şi ajutorul de stat;

32. pune la îndoială rolul dublu al 
Comisiei în cadrul troicii ca agent al 
statelor membre şi instituţie a UE; atrage 
atenţia asupra faptului că există un conflict
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici salariale şi sociale, în 
politici privind concurenţa şi ajutorul de 
stat;

(contribuţie a CES)

Or. en

Amendamentul 641
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre şi 
instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat, precum şi 
obiectivele în materie de coeziune socială, 
convergenţă, respectare a acquis-ului 
comunitar;

Or. en

Amendamentul 642
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în 
cadrul troicii ca agent al statelor membre 
şi instituţie a UE; atrage atenţia asupra 
faptului că pot exista, prin urmare conflicte 
de interese în cadrul Comisiei între rolul 
său din cadrul troicii şi responsabilitatea sa 
în calitate de gardian al tratatelor, în 
special în politici privind, de exemplu, 
concurenţa şi ajutorul de stat;

32. act de rolul dublu al Comisiei în cadrul 
troicii şi ca instituţie a UE; atrage atenţia 
asupra faptului că pot exista, prin urmare 
conflicte de interese în cadrul Comisiei 
între rolul său din cadrul troicii şi 
responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor, în special în politici privind, de 
exemplu, concurenţa şi ajutorul de stat;

Or. en

Amendamentul 643
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. în această privinţă, insistă asupra 
faptului că Comisia Europeană nu deţine 
nicio competenţă în materie de politică 
salarială;

Or. en

Amendamentul 644
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. subliniază că toate instituţiile UE se 
supun integral legislaţiei UE şi sunt 
obligate, în cadrul troicii, să acţioneze în 
conformitate cu drepturile fundamentale 
ale omului, care se aplică pretutindeni şi 
oricând, conform articolului 51 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 645
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32b. condamnă cu fermitate faptul că 
Comisia Europeană, în loc să acţioneze în 
calitate de „gardian al tratatului”, pare că 
a asistat în mod activ la încălcări ale 
principiilor majore ale acquis-ului social 
european;
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Or. en

Amendamentul 646
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. indică, de asemenea, un eventual 
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 
al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului;

33. indică, de asemenea, un eventual 
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 
al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului; solicită 
ca eventualele conflicte de interese ale 
BCE, în special în ceea ce priveşte politica 
importantă privind lichiditatea, să fie 
examinate cu atenţie; constată că, pe 
parcursul crizei, BCE a deţinut informaţii 
esenţiale cu privire la robusteţea şi la 
stabilitatea financiară a sectorului bancar 
în ansamblu şi că a exercitat ulterior o 
influenţă politică asupra factorilor de 
decizie, cel puţin în cazul restructurării 
datoriei Greciei, al operaţiunilor de 
injecţie de capital din Cipru şi al 
neincluderii deţinătorilor de obligaţiuni 
de prim rang în recapitalizarea internă 
din Irlanda; solicită să se desprindă 
lecţiile cuvenite;

Or. en

Amendamentul 647
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. indică, de asemenea, un eventual 
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 

33. indică faptul că în prezent BCE joacă 
un rol important în cadrul troicii în calitate 
de „consilier tehnic”, fără a aduce 
atingere funcţiei sale de creditor al celor 
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al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului;

patru state membre, precum şi mandatul 
său în temeiul tratatului;

Or. de

Amendamentul 648
Auke Zijlstra

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. indică, de asemenea, un eventual
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 
al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului;

33. indică, de asemenea, un conflict de 
interese între actualul rol al BCE din cadrul 
troicii în calitate de „consilier tehnic” şi 
funcţia sa de creditor al celor patru state 
membre, precum şi mandatul său în 
temeiul tratatului;

Or. en

Amendamentul 649
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. indică, de asemenea, un eventual 
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 
al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului;

33. indică, de asemenea, un eventual 
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 
al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului; prin 
urmare, salută contribuţia sa la 
abordarea crizei;

Or. en
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Amendamentul 650
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. indică, de asemenea, un eventual
conflict de interese între actualul rol al 
BCE din cadrul troicii în calitate de 
„consilier tehnic” şi funcţia sa de creditor 
al celor patru state membre, precum şi 
mandatul său în temeiul tratatului;

33. indică, de asemenea, un conflict de 
interese între actualul rol al BCE din cadrul 
troicii în calitate de „consilier tehnic” şi 
funcţia sa de creditor al celor patru state 
membre, precum şi mandatul său în 
temeiul tratatului;

Or. en

Amendamentul 651
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a. constată că, în toate ţările care fac 
parte din program, adoptarea 
memorandumurilor de înţelegere în 
Parlament nu a fost conformă cu 
standardele democratice, deoarece 
deputaţii nu şi-au putut îndeplini 
atribuţiile democratice, de exemplu, să 
analizeze consecinţele voturilor lor sau 
chiar să citească şi să dezbată 
memorandumurile de înţelegere; solicită 
Comisiei să se asigure că o astfel de 
situaţie nu se va mai repeta şi, în acest 
scop, să stabilească orientările generale 
care, între altele, asigură controlul 
democratic adecvat al punerii în aplicare 
a măsurilor la nivel naţional; 

Or. en

Amendamentul 652
Markus Ferber
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Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE ar putea fi
definit mai precis, astfel cum se prevede 
Tratatul privind MES că Comisia ar trebui 
să lucreze „în cooperare cu BCE”, ceea ce 
sugerează că rolul BCE este acela de 
sursă de cunoştinţe de specialitate; 
constată în continuare că mandatul BCE 
este stabilit de TFUE şi că implicarea BCE 
în orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale a fost gestionată cu 
mare pricepere şi tact;

Or. de

Amendamentul 653
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
stabilindu-se rolul BCE de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
BCE în troică nu are niciun temei juridic 
comunitar, ci mai degrabă reprezintă o 
orientare oferită în mod voluntar la 
cererea Eurogrupului;

Or. de
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Amendamentul 654
Burkhard Balz

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară; constată că 
implicarea BCE este prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr. 472/2013; 
recunoaşte competenţa şi contribuţia BCE 
la completarea punctelor de vedere ale 
celorlalţi parteneri din cadrul troicii;

Or. en

Amendamentul 655
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale şi structurale are, prin 
urmare, un temei juridic incert; totuşi, 
constată că CJUE a hotărât în cauza C-
370/12 (Thomas Pringle împotriva 
Governement of Ireland, Ireland şi The 
Attorney General) că atribuţiile conferite 
BCE prin Tratatul privind MES sunt în 



AM\1017184RO.doc 153/173 PE528.080v01-00

RO

conformitate cu diversele atribuţii pe care 
TFUE şi Statutul SEBC [şi BCE] le 
conferă BCE;

Or. en

Amendamentul 656
Auke Zijlstra

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale şi structurale are, prin 
urmare, un temei juridic ilegal;

Or. en

Amendamentul 657
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
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orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale şi structurale nu are, prin 
urmare, un temei juridic;

Or. en

Amendamentul 658
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale şi structurale nu este
autorizată în temeiul tratatelor; prin 
urmare, condamnă asocierea BCE cu 
troica în forma sa actuală;

Or. en

Amendamentul 659
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 472/2013 şi în 
Tratatul privind MES că Comisia ar trebui 
să lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
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orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

TFUE la politica monetară şi că implicarea 
activă a BCE în aspecte legate de politici 
bugetare, fiscale şi structurale riscă să 
depăşească sfera mandatului său;

Or. en

Amendamentul 660
Udo Bullmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, întrucât în Tratatul privind MES se 
prevede că Comisia ar trebui să lucreze „în 
cooperare cu BCE”, astfel reducându-se 
rolul BCE la cel de sursă de cunoştinţe de 
specialitate; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi la stabilizarea 
economiei europene şi că implicarea BCE 
în orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale are, prin urmare, un 
temei juridic incert;

Or. de

Amendamentul 661
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
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de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale şi structurale are, prin 
urmare, un temei juridic incert şi 
caracterizată puternic de posibile conflicte 
de interese;

Or. en

Amendamentul 662
Emer Costello

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. constată că rolul BCE nu este suficient 
definit, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind MES că Comisia ar trebui să 
lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de furnizor 
de expertiză; constată în continuare că 
mandatul BCE este limitat de TFUE la 
politica monetară şi că implicarea BCE în 
orice aspect legat de politici bugetare, 
fiscale şi structurale este, prin urmare, un 
temei juridic incert;

34. constată că rolul BCE în deciziile care 
stau la baza alcătuirii troicii este neclar şi 
că rolul său în cadrul troicii nu este
suficient definit, astfel cum se prevede în 
Tratatul privind MES că Comisia ar trebui 
să lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel 
reducându-se rolul BCE la cel de sursă de 
cunoştinţe de specialitate; constată în 
continuare că mandatul BCE este limitat de 
TFUE la politica monetară şi că implicarea 
BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale şi structurale are, prin 
urmare, un temei juridic incert;

Or. en

Amendamentul 663
Jürgen Klute, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34a. constată că mandatul Băncii 
Centrale Europene este limitat în primul 
rând la politica monetară şi că aceasta nu 
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are competenţa legală şi nici cunoştinţele 
de specialitate pentru a concepe, pune în 
aplicare sau monitoriza reformele politice 
în domeniul pieţei forţei de muncă, al 
afacerilor economice şi al bunei 
guvernanţe. Consideră că rolul actual al 
BCE în calitate de membru cu drepturi 
depline al troicii este necorespunzător şi 
solicită suspendarea includerii BCE în 
troică până la revizuirea mandatului său 
în ceea ce priveşte controlul şi obiectivele 
democratice, astfel cum sunt definite în 
tratate, inclusiv la articolul 130 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 664
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34a. constată că nu este posibil să se
determine pe baza documentelor publicate 
dacă BCE este sau nu responsabilă de 
deciziile luate în cadrul programelor;

Or. en

Amendamentul 665
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34b. subliniază faptul că implicarea fermă 
a BCE în programele de asistenţă UE-
FMI a comportat posibile conflicte de 
interese semnificative, întrucât propriile 
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sale acţiuni au fost condiţionate de 
deciziile la care aceasta a luat parte; 
subliniază că o astfel de situaţie plasează 
BCE într-o poziţie problematică de 
conducător din umbră; 

Or. en

Amendamentul 666
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34c. constată că, spre deosebire de FMI şi 
de Comisie, BCE nu elaborează
documente de evaluare sau de 
monitorizare a programelor, chiar dacă 
emite declaraţii comune cu ceilalţi 
membri ai troicii cu privire la punerea în 
aplicare a acestuia; subliniază că BCE se 
bazează pe propriile sale referitoare la 
criză, cum ar fi politicile de garantare şi 
mecanismul de control ex-ante şi ex-post
cu privire la injecţiile de capital realizate 
de băncile centrale naţionale din zona 
euro în favoarea băncilor aflate în 
jurisdicţia lor; 

Or. en

Amendamentul 667
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34d. constată că astfel de conflicte au fost 
flagrante în legătură cu rolul său extrem 
de controversat în restructurarea datoriei 
suverane a Greciei (prin amânarea
nejustificată a întregului proces şi prin 
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faptul că şi-a arogat ulterior un statut de 
supradecident şi şi-a acordat o derogare 
de la procedura de restructurare), precum 
şi în Irlanda, prin insistenţa ca deţinătorii 
de obligaţiuni negarantate private să fie 
rambursaţi în totalitate, deşi în programul 
irlandez nu exista nicio referire la o astfel 
de cerinţă;

Or. en

Amendamentul 668
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34e. subliniază faptul că există mai multe 
surse oficiale care au confirmat că 
guvernul irlandez a prevăzut impunerea 
pierderilor înregistrate de deţinătorii de 
obligaţiuni nesecurizate şi negarantate în 
băncile recapitalizate cu banii 
contribuabililor; subliniază faptul că atât 
FMI, cât şi autorităţile irlandeze au 
estimat că, dacă guvernul ar fi procedat în 
acest fel, datoriile sale ar fi fost reduse cu 
mai multe miliarde de euro, iar valoarea 
sprijinului său pentru băncile irlandeze 
supravieţuitoare ar fi fost mai mare şi, 
astfel, solvabilitatea lor s-ar fi 
îmbunătăţit, deoarece propriul lor garant
s-ar fi bucurat de economii semnificative 
prin neplata deţinătorilor de obligaţiuni; 
constată că fostul preşedinte al BCE a 
obiectat faţă de o astfel de măsură, 
ameninţând cu retragerea injecţiilor de 
capital pentru băncile irlandeze, 
declarându-le insolvente, ceea ce ar fi dus 
la un colaps dezordonat al sistemului 
bancar irlandez;

Or. en
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Amendamentul 669
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluţie
Punctul 34 f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34f. subliniază faptul că, prin urmare, 
există acuzaţii convingătoare conform 
cărora acest concept de solvabilitate 
utilizat de BCE nu prezintă securitate 
juridică şi că, în special, există o serie de 
zone de umbră în jurul dispoziţiilor 
privind injecţiile de capital în toate statele 
membre care beneficiază de asistenţă, 
cum ar fi în jurul tratamentului 
garanţiilor de stat pentru dispoziţiile 
privind injecţiile de capital; reaminteşte 
ameninţările implicite şi explicite ale BCE 
de retragere a injecţiilor de capital; 

Or. en

Amendamentul 670
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional şi 
faptul că factorii de decizie naţionali din 
ţările cărora li se aplică un program au 
acţionat sub ameninţarea că propria 
economie s-ar putea prăbuşi şi, în 
practică, au fost obligaţi să aprobe multe 
condiţii impuse de cei care acordau 
asistenţa, deşi aceştia poartă într-adevăr 
răspunderea democratică pentru 
aprobarea acestor condiţii, şi că, în egală 
măsură, reprezentanţii aleşi din 
parlamentele ţărilor care au furnizat 
asistenţa au fost răspunzători în faţa 
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propriilor alegătorilor; constată totuşi că 
această responsabilitate democratică diferă 
între ţări, în funcţie de voinţa organelor 
executive naţionale;

Or. fi

Amendamentul 671
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale; 
constată cu îngrijorare că existenţa celor 
trei instituţii independente ale troicii, cu o 
repartizare inegală a responsabilităţilor, 
cu mandate diferite şi cu structuri de 
negociere şi de luare a deciziilor care au 
diferite niveluri de responsabilitate, a 
condus la lipsa unui control adecvat şi a 
unei responsabilităţi democratice a troicii 
în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 672
Othmar Karas

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
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democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale, după 
cum s-a demonstrat în cazul refuzului 
memorandumului de înţelegere iniţial de 
către Parlamentul Ciprului;

Or. en

Amendamentul 673
Udo Bullmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
extrem de slabă a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional;

Or. de

Amendamentul 674
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. subliniază lipsa de responsabilitate
democratică în general a troicii în ţările 
cărora li se aplică un program la nivel 
naţional; indică faptul că memorandumul 
de înţelegere nu a fost ratificat de 
parlamentul unuia dintre statele membre 
(Portugalia); constată totuşi că această 
responsabilitate democratică diferă între 
ţări, în funcţie de voinţa organelor 
executive naţionale;

Or. en
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Amendamentul 675
Paulo Rangel

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
inadecvată a troicii din ţările cărora li se 
aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că, în ceea ce priveşte 
liniile generale ale programelor, acestea 
au fost analizate de-a lungul anilor de 
electoratul naţional din ţările beneficiare 
şi de parlamentele acestora;

Or. pt

Amendamentul 676
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 677
Markus Ferber

Propunere de rezoluţie
Punctul 35
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică
variabilă a troicii în ţările cărora li se 
aplică un program la nivel naţional;

Or. de

Amendamentul 678
Werner Langen

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică lipsa de responsabilitate a troicii 
în ţările cărora li se aplică un program la 
nivel naţional; constată totuşi că această 
responsabilitate diferă între ţări, în funcţie 
de voinţa organelor executive naţionale;

Or. de

Amendamentul 679
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică depinde într-o mare măsură 
de răspunderea parlamentelor naţionale.

Or. en
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Amendamentul 680
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale şi de 
capacitatea efectivă de control a 
parlamentelor naţionale.

Or. en

Amendamentul 681
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 35

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 682
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluţie
Punctul 35
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii din ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări, în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

35. indică responsabilitatea democratică 
slabă în general a troicii în ţările cărora li 
se aplică un program la nivel naţional; 
constată totuşi că această responsabilitate 
democratică diferă între ţări şi în funcţie de 
voinţa organelor executive naţionale;

Or. en

Amendamentul 683
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. constată că absenţa în cele mai multe 
cazuri a răspunderii la nivel naţional 
pentru reformele asociate cu programele 
de ajustare, autorităţile naţionale plasând 
responsabilitatea pentru măsurile de 
consolidare la nivel european. Subliniază 
că acest lucru, la rândul său, a condus la 
scăderea încrederii în Uniune.

Or. en

Amendamentul 684
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. observă efectele adverse grave ale 
aplicării instrumentului de recapitalizare 
internă, care includ impunerea de 
controale asupra mişcărilor de capital; 
subliniază faptul că economia reală a 
Ciprului continuă să se confrunte cu 
provocări majore; sistarea liniilor de 
credit are consecinţe asupra sectoarelor 



AM\1017184RO.doc 167/173 PE528.080v01-00

RO

de producţie ale economiei, iar şomajul 
este în creştere; regretă faptul că nu a 
existat nicio evaluare prealabilă a 
consecinţelor în fiecare ţară participantă 
la program cu ajutorul studiilor de impact 
sau al coordonării cu Comitetul pentru 
ocuparea forţei de muncă, cu Comitetul 
pentru protecţie socială, cu Consiliul 
Ocuparea Forţei de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate şi Consumatori sau cu 
comisarul pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale; regretă faptul 
că, în pofida importantelor implicaţii 
sociale, organele consultative instituite 
prin tratat, în special Comitetul Economic 
şi Social European (CESE) şi Comitetul 
Regiunilor nu au fost consultate;

Or. en

Amendamentul 685
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. subliniază faptul că troica nu are un 
nivel suficient de răspundere la nivel 
european, întrucât niciunul dintre cele 
trei organisme componente ale sale nu se 
află sub controlul democratic necesar al 
Parlamentului European;

Or. de

Amendamentul 686
Jürgen Klute, Marisa Matias, Nikolaos Chountis

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. regretă eşecul politic al instituţiilor 
UE, în special al Consiliului UE şi al 
Eurogrupului, de a-şi asuma 
responsabilitatea pentru măsurile politice 
şi pentru rezultatele pe care ţările care fac 
parte din program au fost obligate să le 
aplice, sub presiunea financiară fermă 
exercitată de troică şi de statele membre 
creditoare; reaminteşte că statele membre 
care nu au avut acces la pieţele financiare 
au beneficiat de unica opţiune de a fi de 
acord cu condiţiile detaliate prezentate de 
troică;

Or. en

Amendamentul 687
Philippe Lamberts, Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. consideră că o mai mare răspundere 
democratică a BCE, a Comisiei şi a FMI 
ar trebui să fie posibilă prin instituirea 
unor audieri detaliate înaintea 
Parlamentului European în toate etapele 
proceselor; 

[Prezentul amendament se bazează pe o 
contribuţie a Confederaţiei Europene a 
Sindicatelor (CES).]

Or. en

Amendamentul 688
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 35 a (nou)



AM\1017184RO.doc 169/173 PE528.080v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

35a. reaminteşte că parlamentele statelor 
membre care au solicitat asistenţă 
financiară au aprobat programele de 
ajustare macroeconomică; subliniază că 
un parlament naţional a obiectat la un 
astfel de program şi, prin urmare, a 
demonstrat că este greşită critica conform 
căreia nu există nicio altă soluţie în afară 
de aproba programele, din moment ce este 
posibilă formularea de obiecţii cu privire 
la programe şi la revizuirea acestora;

Or. en

Amendamentul 689
Diogo Feio

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, acordându-
se în prezent un rol esenţial MES, întrucât 
este organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară, punându-se 
astfel în centrul oricărei decizii luate 
guvernele, inclusiv cele ale statelor 
membre direct vizate;

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, acordându-
se în prezent un rol esenţial MES, întrucât 
este organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară;

Or. en

Amendamentul 690
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 36
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, acordându-
se în prezent un rol esenţial MES, întrucât 
este organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară, punându-se 
astfel în centrul oricărei decizii luate 
guvernele, inclusiv cele ale statelor 
membre direct vizate;

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, acordându-
se în prezent un rol esenţial MES, întrucât 
este organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară, punându-se 
astfel organele executivele naţionale din 
statele membre din zona euro în centrul 
oricărei decizii luate ;

Or. en

Amendamentul 691
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, 
acordându-se în prezent un rol esenţial 
MES, întrucât este organizaţia responsabilă 
cu deciziile privind asistenţa financiară, 
punându-se astfel în centrul oricărei decizii 
luate guvernele, inclusiv cele ale statelor 
membre direct vizate;

36. constată că, în urma lucrărilor 
pregătitoare efectuate de troică, deciziile 
formale sunt luate de Eurogrup şi de FMI, 
în funcţie de statutul lor juridic şi de rolul 
lor specific, acordându-se în prezent un rol 
esenţial MES, întrucât este organizaţia 
responsabilă cu deciziile privind asistenţa 
financiară, punându-se astfel în centrul 
oricărei decizii luate guvernele, inclusiv 
cele ale statelor membre direct vizate;

Or. en

Amendamentul 692
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, 
acordându-se în prezent un rol esenţial 
MES, întrucât este organizaţia 

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, punându-
se astfel în centrul oricărei decizii luate 
guvernele, inclusiv cele ale statelor 
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responsabilă cu deciziile privind asistenţa 
financiară, punându-se astfel în centrul 
oricărei decizii luate guvernele, inclusiv 
cele ale statelor membre direct vizate;

membre direct vizate;

Or. en

Amendamentul 693
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, acordându-
se în prezent un rol esenţial MES, întrucât 
este organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară, punându-se 
astfel în centrul oricărei decizii luate 
guvernele, inclusiv cele ale statelor 
membre direct vizate;

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, care, prin 
urmare, sunt responsabili la nivel politic 
pentru acţiunile troicii, acordându-se în 
prezent un rol esenţial MES, întrucât este 
organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară, ceea ce 
presupune că guvernele, inclusiv cele ale 
statelor membre direct vizate ar trebui să 
deţină un rol central în luarea oricărei 
decizii;

Or. de

Amendamentul 694
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, acordându-
se în prezent un rol esenţial MES, întrucât 
este organizaţia responsabilă cu deciziile 
privind asistenţa financiară, punându-se 
astfel în centrul oricărei decizii luate 
guvernele, inclusiv cele ale statelor 

36. constată că deciziile formale sunt luate 
atât de Eurogrup, cât şi de FMI, 
acordându-se în prezent un rol esenţial 
MES, întrucât este organizaţia 
responsabilă cu deciziile privind asistenţa 
financiară acordată de statele membre din 
zona euro, punându-se astfel în centrul 
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membre direct vizate; oricărei decizii luate guvernele, inclusiv 
cele ale statelor membre direct vizate;

Or. en

Amendamentul 695
Liem Hoang Ngoc

Propunere de rezoluţie
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36a. consideră că, la nivel naţional, există 
insuficientă legitimitate şi răspundere în 
ceea ce priveşte deciziile luate în mod 
colectiv de către statele membre din zona 
euro în cadrul MES; consideră că într-o 
formă de guvernare pe mai multe niveluri, 
cum este Uniunea Europeană, 
legitimitatea şi răspunderea democratică 
ar trebui conferite şi aplicate la nivelul la 
care se adoptă deciziile;

Or. en

Amendamentul 696
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36a. regretă faptul că instituţiile UE sunt 
înfăţişate ca ţap ispăşitor în ceea ce 
priveşte efectele adverse ale ajustării 
macroeconomice din statele membre, în 
timp ce miniştrii de finanţe din 
respectivele state sunt cei care poartă 
responsabilitatea politică pentru troică şi 
operaţiunile sale; subliniază că acest 
lucru ar putea conduce la o creştere a 
euroscepticismului, deşi responsabilitatea 
revine statelor membre, şi nu Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 697
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluţie
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36b. invită Eurogrupul, Consiliul şi 
Consiliul European să îşi asume întreaga 
responsabilitate pentru operaţiunile 
troicii;

Or. en


