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Amendamentul 1
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Referirea 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 având în vedere articolele 121, 126, 136, 
138 și 352 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și 
protocoalele nr. 12 privind procedura 
aplicabilă deficitelor excesive și nr. 14 
privind Eurogrupul, anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolele 121, 126, 136, 
138, 148 și 352 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și 
protocoalele nr. 12 privind procedura 
aplicabilă deficitelor excesive și nr. 14 
privind Eurogrupul, anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Or.en

Amendamentul 2
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Referirea 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 12 mai 2010 intitulată „Consolidarea 
coordonării politicilor economice”
(COM(2010)0250),

 având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 12 mai 2010 intitulată „Consolidarea 
coordonării politicilor economice”
(COM(2010)0250) și cea din 30 iunie 
2010 intitulată „Consolidarea coordonării 
politicilor economice pentru stabilitate, 
creștere și locuri de muncă – Instrumente 
pentru o mai bună guvernanță economică 
în UE” (COM(2010)367/2),

Or.en

Amendamentul 3
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Referirea 33a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 30 iunie 2010 intitulată „Consolidarea 
coordonării politicilor economice pentru 
stabilitate, creștere și locuri de muncă –
Instrumente pentru o mai bună 
guvernanță economică în UE” 
(COM(2010)367/2),

Or.en

Amendamentul 4
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Referirea 33a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 30 iunie 2010 intitulată „Consolidarea 
coordonării politicilor economice pentru 
stabilitate, creștere și locuri de muncă –
Instrumente pentru o mai bună 
guvernanță economică în UE”,

Or.en

Amendamentul 5
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Referirea 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 având în vedere declarația șefilor de stat 
sau de guvern din zona euro din 7 mai 
2010,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or.en
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Amendamentul 6
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Referirea 33b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

având în vedere concluziile Consiliului 
(ECOFIN) din 7 septembrie 2010, care 
aprobă monitorizarea mai strictă a 
politicilor economice și bugetare 
(semestrul european),

Or.en

Amendamentul 7
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât recentele evoluții economice au 
demonstrat în mod clar că coordonarea 
politicilor în cadrul Uniunii nu a funcționat 
suficient și nici nu a fost pe deplin în 
conformitate cu obligațiile statelor 
membre, asumate prin Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), de 
tratare a politicilor lor economice drept o 
chestiune de interes comun și de 
coordonare a acestora în cadrul Consiliului 
corespunzător cu dispozițiile tratatului și cu 
respectarea rolului fundamental al 
Comisiei Europene în procedura de 
monitorizare;

A. întrucât recentele evoluții economice au 
demonstrat în mod clar că coordonarea 
politicilor în cadrul Uniunii, în special în 
zona euro, nu a funcționat suficient și nici 
nu a fost pe deplin în conformitate cu 
obligațiile statelor membre, asumate prin 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), de tratare a politicilor 
lor economice drept o chestiune de interes 
comun și de coordonare a acestora în 
cadrul Consiliului corespunzător cu 
dispozițiile tratatului și cu respectarea 
rolului fundamental al Comisiei Europene 
în procedura de monitorizare;

Or.en

Amendamentul 8
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul A 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât recentele evoluții economice au 
demonstrat în mod clar că coordonarea 
politicilor în cadrul Uniunii nu a funcționat 
suficient și nici nu a fost pe deplin în 
conformitate cu obligațiile statelor 
membre, asumate prin Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), de 
tratare a politicilor lor economice drept o 
chestiune de interes comun și de 
coordonare a acestora în cadrul Consiliului 
corespunzător cu dispozițiile tratatului și cu 
respectarea rolului fundamental al 
Comisiei Europene în procedura de 
monitorizare;

A. întrucât recentele evoluții economice au 
demonstrat în mod clar că coordonarea 
politicilor în cadrul Uniunii nu a funcționat 
suficient și, în pofida obligațiilor statelor 
membre, asumate prin Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
acestea nu au reușit să trateze politicile
lor economice drept o chestiune de interes 
comun și de coordonare a acestora în 
cadrul Consiliului corespunzător cu 
dispozițiile tratatului și cu respectarea 
rolului fundamental al Comisiei Europene 
în procedura de monitorizare;

Or.en

Amendamentul 9
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât atât cadrul actual de 
guvernanță economică și supraveghere, 
cât și cadrul de reglementare privind 
serviciile financiare nu au asigurat o 
stabilitate și o creștere suficiente;

Or.en

Amendamentul 10

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 



AM\830333RO.doc 7/119 PE448.796v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât este esențial să nu se rămână 
doar la măsurile temporare care vizează 
stabilizarea zonei euro;

Or.en

Amendamentul 11
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât coordonarea și monitorizarea 
economică trebuie consolidate la nivelul 
Uniunii, cu recunoașterea corespunzătoare 
a principiului subsidiarității și ținând cont 
de cerințele deosebite ale zonei euro și de 
învățămintele ce pot fi trase din recenta 
criză economică;

B. întrucât coordonarea și monitorizarea 
economică trebuie consolidate la nivelul 
Uniunii, cu recunoașterea corespunzătoare 
a principiului subsidiarității și ținând cont 
de cerințele deosebite ale zonei euro și de 
învățămintele ce pot fi trase din recenta 
criză economică, fără a aduce atingere 
integrității Uniunii Europene și asigurând 
un tratament egal al statelor membre;

Or.en

Amendamentul 12
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât coordonarea și monitorizarea
economică trebuie consolidate la nivelul 
Uniunii, cu recunoașterea corespunzătoare 
a principiului subsidiarității și ținând cont 
de cerințele deosebite ale zonei euro și de 
învățămintele ce pot fi trase din recenta 
criză economică;

B. întrucât coordonarea economică trebuie 
consolidată la nivelul Uniunii, cu 
recunoașterea corespunzătoare a 
principiului subsidiarității și ținând cont de 
cerințele deosebite ale zonei euro și de 
învățămintele ce pot fi trase din recenta 
criză economică;

Or.de
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Amendamentul 13
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât coordonarea și monitorizarea 
economică trebuie consolidate la nivelul 
Uniunii, cu recunoașterea 
corespunzătoare a principiului 
subsidiarității și ținând cont de cerințele 
deosebite ale zonei euro și de învățămintele 
ce pot fi trase din recenta criză economică;

B. întrucât coordonarea și monitorizarea 
economică trebuie consolidate la nivelul 
Uniunii, cu respectarea principiului 
subsidiarității și ținând cont de cerințele 
deosebite ale zonei euro și de învățămintele 
ce pot fi trase din recenta criză economică;

Or.en

Amendamentul 14
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât coordonarea economică 
trebuie consolidată în întreaga Uniune, 
dat fiind faptul că stabilitatea economică 
a Uniunii Europene poate depinde de 
situația economică a unuia dintre 
membrii săi, că există un grad foarte 
ridicat de interdependență economică 
între toate statele membre în contextul 
pieței unice și că trebuie să ne pregătim 
pentru extinderea zonei euro;

Or.pl

Amendamentul 15
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Tratatul de la Lisabona 
transformă „metoda comunitară” 
anterioară, care devine, sub o formă 
adaptată și consolidată, „metoda 
Uniunii”, în cadrul căreia, în special:
– Consiliul European definește orientările 
și prioritățile politice generale;
– Comisia promovează interesul general 
al Uniunii și ia inițiativele 
corespunzătoare în acest scop;
– Parlamentul European împreună cu 
Consiliul exercită funcția legislativă și 
bugetară, în baza propunerilor Comisiei;

Or.en

Amendamentul 16
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât noua guvernanță economică 
îmbunătățită ar trebui să integreze pe 
deplin și să consolideze principiul 
european al solidarității, ca o condiție 
preliminară pentru capacitatea zonei euro 
de a răspunde la șocurile asimetrice și la 
atacurile speculative;

Or.en

Amendamentul 17

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât actuala criză economică din 
UE este o criză de solvabilitate 
manifestată inițial ca o criză de lichidități, 
care nu poate fi rezolvată pe termen lung 
făcând doar noi datorii în țări foarte 
îndatorate în combinație cu planuri 
accelerate de consolidare fiscală;

Or.en

Amendamentul 18
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o bancă centrală pe deplin 
independentă reprezintă o cerință 
necesară pentru un euro stabil, o inflație 
scăzută și condiții de finanțare favorabile 
creșterii și creării de locuri de muncă;

Or.en

Amendamentul 19
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât trebuie să se acorde mai 
multă atenție pasivelor implicite și
operațiunilor din afara bilanțului care pot 
spori datoria publică pe termen mediu și 
lung și pot reduce transparența;

Or.en
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Amendamentul 20
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât factorii de decizie trebuie să 
identifice și să abordeze în mod coordonat 
provocările economice și sociale comune 
cu care se confruntă economiile din UE;

Or.en

Amendamentul 21
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o implicare mai puternică a 
partenerilor sociali la nivel național și 
european va contribui la o asumare 
sporită a punerii în aplicare a guvernanței 
economice și a strategiei globale Europa 
2020;

Or.en

Amendamentul 22
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât ar trebui instituit un 
mecanism permanent de soluționare a 
crizelor, inclusiv proceduri de 
restructurare a datoriilor sau de faliment 
ordonat, pentru a menține stabilitatea 
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financiară în cazul unei crize a datoriilor 
publice și private, protejând totodată 
independența BCE;

Or.en

Amendamentul 23
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât dispozițiile actuale ale 
Pactului de stabilitate și de creștere nu au 
fost suficiente pentru a garanta politici 
fiscale solide; întrucât este necesară 
consolidarea cadrului fiscal al UE printr-
o aplicare mai riguroasă a sancțiunilor, 
cu respectarea dispozițiilor;

Or.en

Amendamentul 24

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât obiectivul de reechilibrare a 
finanțelor publice reprezintă o necesitate 
pentru statele foarte îndatorate, dar acesta 
nu va rezolva singur problema 
discrepanțelor economice dintre statele 
zonei euro și din ansamblul UE;

Or.en
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Amendamentul 25
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și
educație;

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și
inițiativele existente de cooperare în 
domeniul educației și formării;

Or.en

Amendamentul 26
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și 
educație;

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și 
educație și vizând coeziunea teritorială, 
economică și socială;

Or.en

Amendamentul 27
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul D 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și 
educație;

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea pe 
obiectivele strategiei UE 2020, îndeosebi 
pe cercetare, dezvoltare și educație;

Or.en

Amendamentul 28
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și 
educație;

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și 
educație pentru a stimula inovarea și 
creșterea economică;

Or.en

Amendamentul 29

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
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continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și
educație;

continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare,
educație și o economie ecologică cu emisii 
reduse de carbon;

Or.en

Amendamentul 30
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și
educație;

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare,
educație și formare;

Or.en

Amendamentul 31
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât forța de muncă, elitele și 
resursele inovative tind să migreze către 
anumite regiuni și întrucât mecanismele 
UE de solidaritate financiară trebuie în 
continuare dezvoltate, cu concentrarea, 
îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și 
educație;

D. întrucât forța de muncă, elitele, 
capitalul și resursele inovative tind să 
migreze către anumite regiuni și întrucât 
mecanismele UE de solidaritate financiară 
trebuie în continuare dezvoltate, cu 
concentrarea, îndeosebi, pe cercetare, 
dezvoltare și educație;

Or.en
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Amendamentul 32
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Europa se confruntă cu o 
concurență acerbă din partea economiilor 
emergente și finanțele publice stabile sunt 
esențiale pentru a stimula oportunitățile, 
noi inovații, creșterea economică și astfel 
crearea unei societăți europene a 
cunoașterii;

Or.en

Amendamentul 33
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât actualul obiectiv de inflație 
de puțin sub 2 % stimulează insuficient 
investițiile sectorului privat;

Or.de

Amendamentul 34
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea economică reprezintă 
o precondiție pentru stabilitatea economică 
și socială;

E. întrucât creșterea economică durabilă și 
constantă reprezintă o precondiție pentru 
stabilitatea economică și socială și o 
consolidare bugetară eficientă pe termen 
lung;
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Or.de

Amendamentul 35
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea economică reprezintă 
o precondiție pentru stabilitatea economică
și socială;

E. întrucât finanțele publice stabile
reprezintă o precondiție pentru creșterea
economică, noi inovații și stabilitatea
socială;

Or.en

Amendamentul 36

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea economică reprezintă 
o precondiție pentru stabilitatea
economică și socială;

E. întrucât bunăstarea este strâns legată 
de stabilitatea socială și de o economie 
durabilă;

Or.en

Amendamentul 37
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât politica fiscală a multor state 
membre a fost adesea prociclică și cu 
specific național, obiectivele bugetare pe 
termen mediu ale Pactului de stabilitate și 
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de creștere (PSC) au fost rar respectate 
sau aplicate strict;

Or.en

Amendamentul 38
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât politicile de ocupare a forței 
de muncă au un rol esențial în a asigura o 
creștere caracterizată prin utilizarea 
intensivă a forței de muncă, precum și 
competitivitatea economiei europene, în 
special în contextul unei populații în curs 
de îmbătrânire;

Or.en

Amendamentul 39
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât trebuie întreprinse acțiuni 
acum pentru a reduce deficitele și a 
restabili încrederea în finanțele publice 
europene;

Or.en

Amendamentul 40
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

F. întrucât noua guvernanță economică 
europeană ar trebui să evolueze de la o 
funcție strict legată de supravegherea 
bugetară către realizarea unui echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și angajarea cu normă întreagă, 
pe de o parte, și evitarea deficitelor 
excesive în ciclul economic, corespunzător 
cu angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii, pe de altă parte;

Or.en

Amendamentul 41
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii, deoarece comportamentul fiscal 
inadecvat al statelor membre individuale 
poate destabiliza întreaga UE;

Or.en

Amendamentul 42
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
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ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii, iar deciziile luate nu ar trebui să 
afecteze în mod negativ situația 
generațiilor viitoare;

Or.en

Amendamentul 43
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă, care creează locuri de muncă, și 
evitarea deficitelor excesive în ciclul 
economic, corespunzător cu angajamentele 
și orientările la nivelul Uniunii;

Or.en

Amendamentul 44
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie căutat un echilibru
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

F. întrucât trebuie căutat un echilibru
adecvat între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

Or.en
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Amendamentul 45
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât trebuie căutat un echilibru 
echitabil între investiții în dezvoltare 
durabilă și evitarea deficitelor excesive în 
ciclul economic, corespunzător cu 
angajamentele și orientările la nivelul 
Uniunii;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or.en

Amendamentul 46
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât consolidarea fiscală nu este 
doar importantă pentru a asigura 
stabilitatea în cadrul zonei euro, ci ne și 
împiedică să plasăm povara datoriilor pe 
umerii generațiilor viitoare;

Or.en

Amendamentul 47
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât procesul de reducere a 
deficitelor pe termen lung trebuie 
combinat cu alte eforturi de stimulare a 
economiei, cum ar fi condiții prealabile 
mai bune pentru investiții, o piață internă 
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ameliorată și dezvoltată care să asigure 
oportunități și o competitivitate sporită;

Or.en

Amendamentul 48
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât ar trebui recunoscută 
importanța politicilor finanțate din 
bugetul UE, inclusiv a politicii de 
coeziune, pentru creșterea economică și o 
competitivitate sporită a Uniunii;

Or.en

Amendamentul 49
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele de cont 
curent în cadrul zonei euro au crescut 
permanent în timpul anilor anteriori crizei
și au persistat în mare în timpul crizei;

G. întrucât recenta criză economică a 
evidențiat faptul că deosebirile excesive de 
nivel de competitivitate și cele 
macroeconomice, precum și dezechilibrele 
de cont curent în cadrul zonei euro care au 
crescut permanent în timpul anilor anteriori 
crizei din cauza absenței unei coordonări 
economice consolidate nu sunt 
sustenabile pentru economia europeană și 
ar trebui abordate pe deplin;

Or.en

Amendamentul 50
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Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele de cont 
curent în cadrul zonei euro au crescut 
permanent în timpul anilor anteriori crizei 
și au persistat în mare în timpul crizei;

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele de cont 
curent în cadrul zonei euro și din 
ansamblul UE au crescut permanent în 
timpul anilor anteriori crizei și au persistat 
în mare în timpul crizei;

Or.en

Amendamentul 51
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele de cont 
curent în cadrul zonei euro au crescut 
permanent în timpul anilor anteriori crizei 
și au persistat în mare în timpul crizei;

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele fiscale și
de cont curent în cadrul zonei euro au 
crescut permanent în timpul anilor anteriori 
crizei și au persistat în mare în timpul 
crizei;

Or.en

Amendamentul 52
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele de cont 
curent în cadrul zonei euro au crescut 
permanent în timpul anilor anteriori crizei 

G. întrucât deosebirile de nivel de 
competitivitate și dezechilibrele de cont 
curent în cadrul zonei euro au crescut 
permanent în timpul anilor anteriori crizei 
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și au persistat în mare în timpul crizei; și au crescut mult în timpul crizei;

Or.en

Amendamentul 53
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Parlamentul European 
îndeamnă de mulți ani la realizarea de 
progrese în domeniul guvernanței 
economice atât în cadrul Uniunii, cât și în 
ceea ce privește reprezentarea externă a 
UE în forurile economice și monetare 
internaționale;

Or.en

Amendamentul 54
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Considerentul H 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât este necesară o mai bună 
coordonare, bazată pe respect reciproc, 
între parlamentele naționale și Parlamentul 
European;

H. întrucât consolidarea guvernanței 
economice trebuie să fie însoțită de 
consolidarea legitimității democratice a 
guvernanței europene, care trebuie 
realizată printr-o implicare mai puternică 
și mai promptă a Parlamentului 
European și a parlamentelor naționale pe 
parcursul procesului, și întrucât este 
necesară o mai bună coordonare, bazată pe 
respect reciproc, între parlamentele 
naționale și Parlamentul European;

Or.en
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Amendamentul 55
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât deciziile luate în primăvara 
anului 2010 în vederea protejării 
stabilității monedei euro reprezintă doar 
soluții temporare și vor trebui sprijinite 
prin măsuri politice la nivel național și 
printr-un cadru consolidat de guvernanță 
economică la nivelul UE, în special în 
statele membre ale zonei euro;

Or.en

Amendamentul 56
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, pentru ca Europa să devină 
un actor mondial important și cea mai 
competitivă societate bazată pe 
cunoaștere, trebuie luate cât mai curând 
măsuri care să vizeze o creștere pe termen 
lung;

Or.en

Amendamentul 57
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
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guvernanței economice în cadrul Uniunii,
deși nu pot fi excluse modificări viitoare
ale dispozițiilor TFUE;

guvernanței economice în cadrul Uniunii,
invită Comisia Europeană și Consiliul 
European să facă pe deplin uz de 
dispozițiile TFUE; pe termen lung, nu pot 
fi excluse modificări ale dispozițiilor 
TFUE;

Or.en

Amendamentul 58
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a
guvernanței economice în cadrul Uniunii, 
deși nu pot fi excluse modificări viitoare 
ale dispozițiilor TFUE;

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii, 
deși vor fi necesare modificări viitoare ale 
dispozițiilor TFUE;

Or.en

Amendamentul 59
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii,
deși nu pot fi excluse modificări viitoare 
ale dispozițiilor TFUE;

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii,
iar modificări viitoare ale dispozițiilor 
TFUE s-ar putea dovedi problematice;

Or.en
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Amendamentul 60
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii,
deși nu pot fi excluse modificări viitoare 
ale dispozițiilor TFUE;

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii,
dar limitele dispozițiilor TFUE nu ar 
trebui depășite;

Or.en

Amendamentul 61
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul J 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii, 
deși nu pot fi excluse modificări viitoare 
ale dispozițiilor TFUE;

J. întrucât TFUE acordă Uniunii 
competențe sporite de consolidare a 
guvernanței economice în cadrul Uniunii;

Or.en

Amendamentul 62
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât supravegherea 
macroeconomică preventivă ar trebui să 
se întemeieze atât pe articolul 121, cât și 
pe articolul 148 din TFUE;

Or.en



PE448.796v02-00 28/119 AM\830333RO.doc

RO

Amendamentul 63
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât eventualele sancțiuni pentru 
încălcarea obiectivelor PSC trebuie să 
rezulte în urma unei voințe insuficiente de 
conformare sau a unei fraude, niciodată 
în urma incapacității de conformare din 
motive independente de capacitatea 
statului membru;

Or.en

Amendamentul 64
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Considerentul K 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesară adoptarea de 
legislație secundară cuprinzătoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în acest 
domeniu; întrucât este esențială o 
guvernanță economică îmbunătățită bazată 
pe dispozițiile TFUE, ar trebui folosită la 
maximum metoda comunitară și ar trebui 
respectat rolul fundamental al Comisiei 
pentru a se asigura promovarea de politici 
de consolidare la nivelul Uniunii;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or.fr

Amendamentul 65
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul K 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesară adoptarea de 
legislație secundară cuprinzătoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în acest 
domeniu; întrucât este esențială o 
guvernanță economică îmbunătățită bazată 
pe dispozițiile TFUE, ar trebui folosită la 
maximum metoda comunitară și ar trebui 
respectat rolul fundamental al Comisiei 
pentru a se asigura promovarea de politici 
de consolidare la nivelul Uniunii;

K. întrucât este necesară adoptarea de 
legislație secundară cuprinzătoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în acest 
domeniu; întrucât este esențială o 
guvernanță economică îmbunătățită bazată 
pe dispozițiile TFUE, ar trebui folosită la 
maximum metoda comunitară și ar trebui 
respectat rolul fundamental al Comisiei și 
al Parlamentului European pentru a se 
asigura promovarea de politici de 
consolidare la nivelul Uniunii;

Or.en

Amendamentul 66
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul K 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesară adoptarea de 
legislație secundară cuprinzătoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în acest 
domeniu; întrucât este esențială o 
guvernanță economică îmbunătățită bazată 
pe dispozițiile TFUE, ar trebui folosită la 
maximum metoda comunitară și ar trebui 
respectat rolul fundamental al Comisiei 
pentru a se asigura promovarea de politici 
de consolidare la nivelul Uniunii;

K. întrucât este necesară adoptarea și 
aplicarea unei legislații secundare
cuprinzătoare pentru îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii în acest domeniu; 
întrucât este esențială o guvernanță 
economică îmbunătățită bazată pe 
dispozițiile TFUE, ar trebui folosită la 
maximum metoda comunitară și ar trebui 
respectat rolul fundamental al Comisiei 
pentru a se asigura promovarea de politici 
de consolidare la nivelul Uniunii;

Or.en

Amendamentul 67
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât Europa nu va fi capabilă să 
facă față provocărilor economice actuale 
fără creștere și întrucât creșterea nu va 
avea loc dacă nu se acționează în vederea 
reducerii deficitelor pentru a restabili 
încrederea în economiile europene și în 
moneda euro;

Or.en

Amendamentul 68
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât orice propunere legislativă ar 
trebui să sprijine stimulente adecvate
pentru politicile economice durabile de 
încurajare a creșterii, să evite crearea de 
hazard moral, să corespundă celorlalte 
norme și instrumente juridice ale UE și să 
asigure beneficii maxime ale monedei 
euro, ca moneda comună a zonei euro;

L. întrucât orice propunere legislativă ar 
trebui să sprijine stimulente puternice
pentru politicile economice durabile de 
încurajare a creșterii, să evite crearea de 
hazard moral, să corespundă celorlalte 
norme și instrumente juridice ale UE și să 
asigure beneficii maxime ale monedei 
euro, ca moneda comună a zonei euro;

Or.en

Amendamentul 69
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât orice propunere legislativă ar 
trebui să sprijine stimulente adecvate
pentru politicile economice durabile de 
încurajare a creșterii, să evite crearea de 
hazard moral, să corespundă celorlalte 
norme și instrumente juridice ale UE și să 

L. întrucât orice propunere legislativă ar 
trebui să sprijine stimulente puternice
pentru politicile economice durabile de 
încurajare a creșterii, să evite crearea de 
hazard moral, să corespundă celorlalte 
norme și instrumente juridice ale UE și să 
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asigure beneficii maxime ale monedei 
euro, ca moneda comună a zonei euro;

maximizeze beneficiile monedei euro, ca 
moneda comună a zonei euro;

Or.en

Amendamentul 70
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Considerentul L 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât orice propunere legislativă ar 
trebui să sprijine stimulente adecvate 
pentru politicile economice durabile de 
încurajare a creșterii, să evite crearea de 
hazard moral, să corespundă celorlalte 
norme și instrumente juridice ale UE și să 
asigure beneficii maxime ale monedei 
euro, ca moneda comună a zonei euro;

L. întrucât orice propunere legislativă ar 
trebui să sprijine politicile economice de 
încurajare a creșterii, să evite crearea de 
hazard moral, să corespundă celorlalte 
norme și instrumente juridice ale UE și să 
asigure beneficii maxime ale monedei 
euro, ca moneda comună a zonei euro;

Or.en

Amendamentul 71
Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât trebuie consolidată coerența 
între investițiile publice pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât aceste investiții, 
îndeosebi cele privind infrastructura,
trebuie utilizate în mod eficient și alocate 
obiectivelor strategiei Europa 2020,
îndeosebi pentru cercetare și dezvoltare, 
inovare și educație în vederea creșterii 
competitivității și îmbunătățirii 
productivității;

M. întrucât trebuie consolidată coerența 
între investițiile publice pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât aceste investiții 
trebuie asociate unor obiective concrete 
economice și de ocupare a forței de 
muncă în cadrul strategiei Europa 2020,
punându-se un accent deosebit pe 
creșterea durabilă, ocuparea forței de 
muncă și combaterea sărăciei în vederea 
creșterii competitivității și consolidării 
coeziunii sociale;

Or.de
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Amendamentul 72

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât trebuie consolidată coerența 
între investițiile publice pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât aceste investiții, 
îndeosebi cele privind infrastructura, 
trebuie utilizate în mod eficient și alocate 
obiectivelor strategiei Europa 2020, 
îndeosebi pentru cercetare și dezvoltare, 
inovare și educație în vederea creșterii 
competitivității și îmbunătățirii 
productivității;

M. întrucât trebuie consolidată coerența 
între investițiile publice pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât aceste investiții, 
îndeosebi cele privind infrastructura, 
trebuie utilizate în mod eficient și alocate 
obiectivelor strategiei Europa 2020, 
îndeosebi pentru cercetare și dezvoltare, 
inovare și educație în vederea creșterii
sustenabilității, eficienței resurselor,
competitivității și îmbunătățirii 
productivității;

Or.en

Amendamentul 73
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul M 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât trebuie consolidată coerența 
între investițiile publice pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât aceste investiții, 
îndeosebi cele privind infrastructura, 
trebuie utilizate în mod eficient și alocate
obiectivelor strategiei Europa 2020, 
îndeosebi pentru cercetare și dezvoltare, 
inovare și educație în vederea creșterii 
competitivității și îmbunătățirii 
productivității;

M. întrucât trebuie consolidată coerența 
între investițiile publice pe termen scurt, 
mediu și lung și întrucât aceste investiții, 
îndeosebi cele privind infrastructura, 
trebuie utilizate în mod eficient și alocate
ținând seama de obiectivele strategiei 
Europa 2020, îndeosebi pentru cercetare și 
dezvoltare, inovare și educație în vederea 
creșterii competitivității și îmbunătățirii 
productivității;

Or.en
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Amendamentul 74
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, pentru a stimula creșterea 
economică, întreprinderile și 
antreprenorii trebuie să aibă posibilitatea 
reală de a se extinde și de a beneficia de 
piața europeană de 500 de milioane de 
consumatori; întrucât, prin urmare, piața 
internă a serviciilor trebuie dezvoltată pe 
deplin;

Or.en

Amendamentul 75
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât Uniunea trebuie să fie 
reprezentată printr-o poziție comună în 
sistemul monetar internațional, în 
instituțiile și forurile financiare 
internaționale;  întrucât, în spiritul 
tratatului, Consiliul trebuie să consulte 
Parlamentul European înainte de a 
adopta o decizie în temeiul articolului 138 
din TFUE și are nevoie de aprobarea 
Parlamentului înainte de a stabili poziții 
comune ce acoperă domenii cărora li se 
aplică intern procedura legislativă 
ordinară.

Or.en
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Amendamentul 76
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât obiectivele PSC trebuie să fie 
compatibile nu doar cu strategia UE 2020, 
ci și cu alte compromisuri privind 
cheltuielile destinate ajutorului pentru 
dezvoltare, cercetării și dezvoltării, 
mediului, educației și eradicării sărăciei.

Or.en

Amendamentul 77
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât, pentru a evita adâncirea 
discrepanțelor existente în UE în 
domeniul competitivității și subminarea 
succesului noii guvernanțe economice 
europene consolidate și a obiectivelor 
strategiei UE 2020 privind crearea de 
locuri de muncă și creșterea durabilă, 
strategia europeană de consolidare fiscală 
ar trebui să ia în considerare pe deplin 
condițiile specifice fiecărui stat și să evite 
o abordare simplistă de tipul unei soluții 
general valabile.

Or.en

Amendamentul 78
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou) 



AM\830333RO.doc 35/119 PE448.796v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât orice nouă măsură propusă 
nu ar trebui să aibă un impact 
disproporționat asupra statelor membre 
celor mai vulnerabile, împiedicând 
creșterea economică și eforturile în 
vederea coeziunii ale acestora.

Or.en

Amendamentul 79
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că eventualele implicații 
financiare ale propunerii solicitate ar trebui 
să fie acoperite prin credite adecvate din 
buget;

3. consideră că eventualele implicații 
financiare ale propunerii solicitate ar trebui 
să fie acoperite prin credite adecvate din 
buget, ținând cont de situațiile actuale 
privind deficitul și măsurile de austeritate
ale statelor membre;

Or.en

Amendamentul 80

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 1 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Recomandarea 1: Elaborarea unui cadru 
coerent și transparent pentru monitorizare
multilaterală a evoluțiilor macroeconomice 
din Uniune și statele membre

 Recomandarea 1: Elaborarea unui cadru 
coerent și transparent pentru monitorizarea
multilaterală a evoluțiilor macroeconomice 
din Uniune și statele membre și 
consolidarea supravegherii fiscale
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Amendamentul 81

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Actul legislativ ar trebui elaborat sub 
forma unui regulament (sau mai multe) 
privind monitorizarea multilaterală a 
politicilor și evoluțiilor economice în 
temeiul articolului 121 alineatul (6), de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1466/97 privind caracterul preventiv al 
Pactului de stabilitate și de creștere și de 
completare a respectivului regulament 
printr-unul nou, prin care să se instituie un 
cadru de monitorizare reglementat și 
transparent pentru dezechilibre excesive, 
efecte de contagiune și evoluții ale gradului 
de competitivitate - respectiv:

 Actul legislativ ar trebui elaborat sub 
forma unui regulament (sau mai multe) 
privind monitorizarea multilaterală a 
politicilor și evoluțiilor economice în 
temeiul articolului 121 alineatul (6), de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1466/97 în ceea ce privește caracterul 
preventiv al Pactului de stabilitate și de
creștere și de completare a respectivului 
regulament printr-unul nou, prin care să se 
instituie un cadru de monitorizare 
reglementat și transparent pentru 
dezechilibre macroeconomice excesive, 
efecte de contagiune și evoluții ale gradului 
de competitivitate - respectiv: 

Or.en

Amendamentul 82
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Actul legislativ ar trebui elaborat sub 
forma unui regulament (sau mai multe) 
privind monitorizarea multilaterală a 
politicilor și evoluțiilor economice în 
temeiul articolului 121 alineatul (6), de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1466/97 privind caracterul preventiv al
Pactului de stabilitate și de creștere și de 

 Actul legislativ ar trebui elaborat sub 
forma unui regulament (sau mai multe) 
privind monitorizarea multilaterală a 
politicilor și evoluțiilor economice în 
temeiul articolului 121 alineatul (6), de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1466/97 în ceea ce privește caracterul 
preventiv al Pactului de stabilitate și de
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completare a respectivului regulament 
printr-unul nou, prin care să se instituie 
un cadru de monitorizare reglementat și 
transparent pentru dezechilibre excesive, 
efecte de contagiune și evoluții ale 
gradului de competitivitate - respectiv:

creștere:

Or.en

Amendamentul 83
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 –  liniuța i (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să asigure un dialog de parteneriat între 
Comisie și parlamentele naționale prin 
participarea Comisiei la dezbaterile 
parlamentare privind programele de 
stabilitate și convergență și programele 
naționale de reformă,

Or.de

Amendamentul 84
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să definească sfera de aplicare a 
monitorizării multilaterale în baza 
instrumentelor TFUE și a evaluărilor 
Comisiei de prevenire a dezechilibrelor 
macroeconomice excesive, a politicilor 
fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri 
de politici, de asigurare a stabilității 
financiare și de soluționare a dificultăților 
privind creșterea economică, în 
conformitate cu obiectivele strategiei 
Europa 2020,

– să definească sfera de aplicare a 
monitorizării multilaterale în baza 
instrumentelor TFUE și a evaluărilor 
Comisiei de prevenire a dezechilibrelor 
macroeconomice excesive, a politicilor 
fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri 
de politici, de asigurare a stabilității 
financiare și de soluționare a dificultăților 
privind investițiile pe termen lung și
creșterea economică durabilă, în 
conformitate cu obiectivele strategiei 
Europa 2020; să consolideze rolul 
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Parlamentului European, precum și 
implicarea tuturor celorlalți actori în 
guvernanța acestei monitorizări;

Or.en

Amendamentul 85
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să definească sfera de aplicare a 
monitorizării multilaterale în baza 
instrumentelor TFUE și a evaluărilor 
Comisiei de prevenire a dezechilibrelor 
macroeconomice excesive, a politicilor 
fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri 
de politici, de asigurare a stabilității 
financiare și de soluționare a dificultăților 
privind creșterea economică, în 
conformitate cu obiectivele strategiei
Europa 2020,

– să definească sfera de aplicare a 
monitorizării multilaterale în baza 
instrumentelor TFUE și a evaluărilor 
Comisiei [articolul 121 și articolul 121 
alineatele (5) și (6)] pentru a include un 
„Pact de creștere și de ocupare a forței de 
muncă” în cadrul legal al instrumentelor 
existente de prevenire a dezechilibrelor 
macroeconomice excesive, a politicilor 
fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri 
de politici, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020,

Or.en

Amendamentul 86
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să definească sfera de aplicare a 
monitorizării multilaterale în baza 
instrumentelor TFUE și a evaluărilor 
Comisiei de prevenire a dezechilibrelor 
macroeconomice excesive, a politicilor 
fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri 
de politici, de asigurare a stabilității 
financiare și de soluționare a dificultăților 
privind creșterea economică, în 

– să definească sfera de aplicare a 
monitorizării multilaterale în baza 
instrumentelor TFUE și a evaluărilor 
Comisiei de prevenire a dezechilibrelor
macroeconomice excesive, a politicilor 
fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri 
de politici, de asigurare a stabilității 
financiare și de soluționare a dificultăților 
privind creșterea economică, ținând cont 
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conformitate cu obiectivele strategiei 
Europa 2020,

de obiectivele strategiei Europa 2020 și de 
alte evoluții relevante,

Or.en

Amendamentul 87

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, 
evoluțiile ratei reale de schimb, variațiile 
costului forței de muncă, variațiile 
contului curent/balanței de plăți, rata de 
creștere a creditării, structura capitalului
și intrări de capital, variațiile 
productivității și ale piețelor de active 
(inclusiv piețele imobiliare și de credit 
privat),

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), cuprinzând (dar nu limitat la)
evoluțiile balanței de plăți a contului 
curent, pozițiile activelor externe nete, 
evoluția bazei de impozitare, ratele de 
schimb reale efective, intrările de capital, 
productivitatea (inclusiv productivitatea 
resurselor și productivitatea totală a 
factorilor), costurile salariale unitare, 
indicatori cantitativi și calitativi privind 
nivelurile de ocupare a forței de muncă și 
de coeziune socială, indicatori privind 
externalitățile de mediu, precum și 
evoluțiile ratei de creștere a creditării și ale 
prețurilor activelor (inclusiv evoluția 
activelor financiare și a piețelor
imobiliare); ar trebui definite praguri de 
alertă pentru indicatorii cuprinși în 
graficul de performanțe;

Or.en
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Amendamentul 88
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 –  liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, evoluțiile 
ratei reale de schimb, variațiile costului 
forței de muncă, variațiile contului 
curent/balanței de plăți, rata de creștere a 
creditării, structura capitalului și intrări de 
capital, variațiile productivității și ale 
piețelor de active (inclusiv piețele 
imobiliare și de credit privat),

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata de ocupare,
ponderea salariilor, nivelul sărăciei,
evoluțiile ratei reale de schimb, variațiile 
costului forței de muncă, variațiile contului 
curent/balanței de plăți, rata de creștere a 
creditării, structura capitalului și intrări de 
capital, variațiile productivității și ale 
piețelor de active (inclusiv piețele 
imobiliare și de credit privat),

Or.de

Amendamentul 89
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
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nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, evoluțiile 
ratei reale de schimb, variațiile costului 
forței de muncă, variațiile contului 
curent/balanței de plăți, rata de creștere a 
creditării, structura capitalului și intrări de 
capital, variațiile productivității și ale 
piețelor de active (inclusiv piețele 
imobiliare și de credit privat),

nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata de ocupare și a 
sărăciei, evoluțiile ratei reale de schimb, 
variațiile costului forței de muncă, 
variațiile contului curent/balanței de plăți, 
rata de creștere a creditării, structura 
capitalului și intrări de capital, variațiile 
productivității și ale piețelor de active 
(inclusiv piețele imobiliare și de credit 
privat),

Or.en

Amendamentul 90
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, 
evoluțiile ratei reale de schimb, variațiile
costului forței de muncă, variațiile
contului curent/balanței de plăți, rata de 
creștere a creditării, structura capitalului 
și intrări de capital, variațiile 
productivității și ale piețelor de active 
(inclusiv piețele imobiliare și de credit 
privat),

– să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice și a
investițiilor, rata de ocupare și rata
șomajului, evoluțiile ratei reale de schimb
și variațiile contului curent; ar trebui 
vizate, de asemenea, și semnele care 
indică riscul apariției unor bule 
speculative;

Or.en
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Amendamentul 91

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în urma unei monitorizări comune atente,
la nivel bilateral și pe baza graficului 
menționat mai sus, în conformitate cu 
orientările integrate, statele membre ar 
trebui să decidă cu privire la politicile 
naționale de manieră coordonată, ținând 
cont de dimensiunea la nivelul Uniunii a 
politicilor lor naționale,

– în urma unei monitorizări atente la nivel
multilateral și pe baza graficului menționat 
mai sus și a recomandărilor publice 
anuale ale Comisiei, statele membre ar 
trebui să decidă cu privire la politicile 
naționale menite să vizeze (să prevină și să 
corecteze) dezechilibrele macroeconomice
de manieră coordonată și în concordanță 
cu orientările politice integrate, ținând 
cont în mod corespunzător de dimensiunea 
la nivelul Uniunii a politicilor lor naționale,
și, prin urmare, de efectele de contagiune, 
precum și de rezistența la șocurile 
externe; toate statele membre ar trebui să 
urmărească realizarea de progrese, însă 
cele cu decalaje mai mari ar trebui, în 
general, să contribuie mai mult la 
reducerea dezechilibrelor;

Or.en

Amendamentul 92
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în urma unei monitorizări comune atente, 
la nivel bilateral și pe baza graficului 
menționat mai sus, în conformitate cu 
orientările integrate, statele membre ar 
trebui să decidă cu privire la politicile 
naționale de manieră coordonată, ținând
cont de dimensiunea la nivelul Uniunii a 
politicilor lor naționale,

– în urma unei monitorizări comune atente, 
la nivel bilateral și pe baza graficului 
menționat mai sus, în conformitate cu 
orientările integrate, ar trebui respectată 
responsabilitatea statelor membre de a 
decide cu privire la politicile naționale, 
precum și necesitatea de a ține cont de
orice dimensiune la nivelul Uniunii a 
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politicilor naționale respective, în special 
în cazul statelor din zona euro;

Or.en

Amendamentul 93
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în urma unei monitorizări comune 
atente, la nivel bilateral și pe baza 
graficului menționat mai sus, în 
conformitate cu orientările integrate,
statele membre ar trebui să decidă cu 
privire la politicile naționale de manieră 
coordonată, ținând cont de dimensiunea la 
nivelul Uniunii a politicilor lor naționale,

– să se realizeze o monitorizare atentă 
specifică a fiecărei țări, dacă aceasta se 
dovedește necesară din graficul menționat 
mai sus, iar statele membre în cauză ar 
trebui să decidă cu privire la politicile 
naționale ținând cont de recomandările 
Comisiei și de dimensiunea la nivelul 
Uniunii a politicilor respective,

Or.en

Amendamentul 94

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în conformitate cu principiul căilor de 
reechilibrare comune, dar diferențiate, 
toate statele membre ar avea de câștigat 
dacă li s-ar permite unora dintre ele să 
amâne o consolidare fiscală accelerată în 
cazul în care efectul de creștere relativă 
rezultat este pozitiv per ansamblu; după 
cum s-a recunoscut și în raportul anual al 
Comisiei pe 2010 privind finanțele publice 
ale UEM și în concluziile Eurogrupului 
dinaintea Consiliului European de 
primăvară din 2010, un astfel de proces 
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comun de decizie și coordonare ar 
presupune ca țările care înregistrează un 
excedent de cont curent să stimuleze 
ocuparea forței de muncă și cererea 
internă, printre altele prin creșterea 
investițiilor pentru o economie 
sustenabilă și inovatoare, iar țările care 
înregistrează un deficit de cont curent să 
adopte măsuri specifice menite să 
reechilibreze bugetele de stat și deficitele 
de cont curent, ținând cont în mod 
corespunzător de necesitatea menținerii 
protecției și coeziunii sociale;

Or.en

Amendamentul 95
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Comisia ar trebui să dezvolte 
instrumente și competențe analitice 
adecvate pentru a investiga motivele 
profunde din spatele tendințelor 
divergente persistente din zona euro, 
inclusiv impactul politicilor comune 
asupra sistemelor economice diferite din 
cadrul acestei zone;

Or.en

Amendamentul 96

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o – să instituie norme comune pentru o 
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utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și 
a competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor 
membre, rezistența economiei șa șocurile 
din exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

utilizare mai activă a orientărilor generale
ale politicilor economice, ca instrument 
esențial pentru orientarea economică, 
ținând cont de convergențele și 
divergențele existente între statele membre,
cu scopul de a consolida rezistența 
economiei la șocurile din exterior și 
impactul pozitiv pe care deciziile unor state 
membre le-ar putea avea asupra altor state 
membre;

Or.en

Amendamentul 97
Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 –  liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și
a competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii
durabile, a ocupării forței de muncă, a
competitivității și a combaterii sărăciei, 
ținând cont de convergențele și 
divergențele existente între statele membre, 
consolidând avantajele competitive ale 
statelor membre, rezistența economiei la 
șocurile din exterior și reducând impactul 
pe care deciziile unor state membre le-ar 
putea avea asupra altor state membre,

Or.de
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Amendamentul 98
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 –  liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a
reformelor structurale, a productivității și 
a competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, având în vedere strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii
durabile și constante, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei la șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre,

Or.de

Amendamentul 99
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor generale 
ale politicilor economice în concordanță 
cu orientările privind ocuparea forței de 
muncă, ca instrument esențial pentru 
orientarea economică, monitorizare și 
recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu Strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
ocupării forței de muncă, a reformelor 
structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
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rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

convergențele și divergențele existente 
între statele membre, inclusiv de situația 
lor demografică, consolidând avantajele 
competitive ale statelor membre, rezistența 
economiei la șocurile din exterior și 
reducând impactul pe care deciziile unor 
state membre le-ar putea avea asupra altor 
state membre;

Or.en

Amendamentul 100
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor generale 
ale politicilor economice și a orientărilor 
privind politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre, ca 
instrumente esențiale pentru orientarea 
economică, monitorizare și recomandări la 
adresa fiecărui stat membru, în 
conformitate cu Strategia UE 2020, cu 
concentrare asupra creșterii, a reformelor 
structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei la șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

Or.en

Amendamentul 101
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor generale 
ale politicilor economice, ca instrument 
esențial pentru orientarea economică, 
monitorizare și recomandări la adresa 
fiecărui stat membru, în conformitate cu 
Strategia UE 2020, cu concentrare asupra 
creșterii, a reformelor structurale, a 
productivității și a competitivității, ținând 
cont de convergențele și divergențele 
existente între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei la șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre, în special 
în zona euro;

Or.en

Amendamentul 102
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor generale 
ale politicilor economice, ca instrument 
esențial pentru orientarea economică, 
monitorizare și recomandări la adresa 
fiecărui stat membru, ținând cont de
Strategia UE 2020, cu concentrare asupra 
creșterii, a reformelor structurale, a 
productivității și a competitivității, ținând 
cont de convergențele și divergențele 
existente între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei la șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;
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Or.en

Amendamentul 103
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și a 
competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei șa șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

– să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai eficace a orientărilor generale 
ale politicilor economice, ca instrument 
esențial pentru orientarea economică, 
monitorizare și recomandări la adresa 
fiecărui stat membru, în conformitate cu 
Strategia UE 2020, cu concentrare asupra 
creșterii, a reformelor structurale, a 
productivității și a competitivității, ținând 
cont de convergențele și divergențele 
existente între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, 
rezistența economiei la șocurile din 
exterior și reducând impactul pe care 
deciziile unor state membre le-ar putea 
avea asupra altor state membre;

Or.en

Amendamentul 104
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism la nivel 
național prin care să se evalueze 
transpunerea priorităților Strategiei 
Europa 2020 în programele naționale de 
reformă și modul de realizare a 
obiectivelor naționale relevante în acest 
sens pentru a sprijini evaluarea anuală 
efectuată de instituțiile UE;
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Or.en

Amendamentul 105

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească proceduri de consiliere 
economică timpurie și de încurajare a 
mecanismelor de avertizare cu privire la 
măsurile de politici, în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (4) din TFUE,

– să stabilească proceduri pentru a permite 
Comisiei să emită alerte rapide și să ofere
direct statelor membre, într-un stadiu 
incipient, consiliere privind politicile,

Or.en

Amendamentul 106

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în cazurile în care se înregistrează un 
dezechilibru macroeconomic persistent și 
în curs de agravare, ar trebui să existe o 
procedură transparentă și obiectivă care 
să permită plasarea unui stat membru 
într-o „situație de dezechilibru excesiv”, 
care să atragă după sine o monitorizare 
mai strictă și măsuri corective;

Or.en
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Amendamentul 107
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o primă comparare și 
evaluare a proiectelor de buget ale 
statelor membre (cuprinzând elementele 
esențiale și estimările) pentru o mai bună 
evaluare a executării viitoare a
programelor de stabilitate și convergență 
(PCS) și a programelor de reformă 
națională (PRN), ținând pe deplin seama 
de procedurile bugetare naționale anuale și 
de cadrul financiar multianual,

– să stabilească un „semestru european” 
pentru a spori coerența dintre programele
de stabilitate și convergență (PSC) și 
programele naționale de reformă (PNR) și 
coerența acestor programe cu cadrele 
bugetare naționale anuale și multianuale, 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale,

Or.en

Amendamentul 108
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o primă comparare și 
evaluare a proiectelor de buget ale statelor 
membre (cuprinzând elementele esențiale 
și estimările) pentru o mai bună evaluare a 
executării viitoare a programelor de 
stabilitate și convergență (PCS) și a 
programelor de reformă națională (PRN), 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale anuale și de cadrul 
financiar multianual,

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o primă comparare și 
evaluare a proiectelor de buget ale statelor 
membre (cuprinzând elementele esențiale 
și estimările) pentru o mai bună evaluare a 
executării viitoare a programelor de 
stabilitate și convergență (PSC) și a 
programelor naționale de reformă (PNR), 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale anuale și de cadrele 
financiare naționale multianuale: statele 
membre ar trebui să prezinte Comisiei 
PSC și PNR în aprilie, după consultarea 
corespunzătoare a parlamentelor 
naționale și ținând cont de normele și 
concluziile de la nivelul UE; Parlamentul 
European, la rândul său, poate institui o 
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modalitate sistematică de sprijinire a 
dezbaterii publice, de creștere a 
vizibilității acestor proceduri și a 
responsabilității pentru ele, precum și de 
sensibilizare sporită a publicului larg cu 
privire la acestea și la modul în care 
instituțiile UE au aplicat normele 
convenite;

Or.en

Amendamentul 109
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o primă comparare și 
evaluare a proiectelor de buget ale statelor 
membre (cuprinzând elementele esențiale 
și estimările) pentru o mai bună evaluare a 
executării viitoare a programelor de 
stabilitate și convergență (PCS) și a 
programelor de reformă națională (PRN), 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale anuale și de cadrul 
financiar multianual,

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o primă comparare și 
evaluare a proiectelor de buget ale statelor 
membre (cuprinzând elementele esențiale 
și estimările) pentru o mai bună evaluare a 
executării viitoare a programelor de 
stabilitate și convergență (PSC) și a 
programelor naționale de reformă (PNR), 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale anuale și de cadrele 
financiare naționale multianuale,
orientările generale ale politicilor 
economice, precum și orientările privind 
ocuparea forței de muncă adoptate de 
comun acord cu Parlamentul European 
ar trebui să servească drept cadru pentru 
a dezbate și a evalua bugetele statelor 
membre din zona euro, înainte de a le 
prezenta în fața parlamentelor naționale;

Or.en

Amendamentul 110
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o primă comparare și 
evaluare a proiectelor de buget ale statelor 
membre (cuprinzând elementele esențiale 
și estimările) pentru o mai bună evaluare a 
executării viitoare a programelor de 
stabilitate și convergență (PCS) și a 
programelor de reformă națională (PRN), 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale anuale și de cadrul 
financiar multianual,

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru o comparare și evaluare a 
proiectelor de buget ale statelor membre 
(cuprinzând elementele esențiale și 
estimările) pentru o mai bună evaluare a 
executării viitoare a programelor de 
stabilitate și convergență (PSC) și a 
programelor naționale de reformă (PNR), 
ținând pe deplin seama de procedurile 
bugetare naționale anuale și de cadrele 
financiare naționale multianuale și 
respectând normele și procedurile 
naționale,

Or.en

Amendamentul 111
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru abordarea orientărilor
integrate la nivel național și la nivelul 
Uniunii, ce ar putea permite o contribuție 
reală și în timp util a tuturor părților 
implicate,

– să utilizeze „semestrul european” pentru
a garanta coerența dintre orientările
integrate la nivel național și la nivelul 
Uniunii, precum și îndeplinirea 
obiectivelor cantitative și calitative 
stabilite prin noul „Pact de creștere și de 
ocupare a forței de muncă”,

Or.en

Amendamentul 112

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 7 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru abordarea orientărilor 
integrate la nivel național și la nivelul 
Uniunii, ce ar putea permite o contribuție 
reală și în timp util a tuturor părților 
implicate,

– să stabilească un „semestru la nivelul 
Uniunii” pentru abordarea orientărilor 
integrate la nivel național și la nivelul 
Uniunii, ce ar putea permite o contribuție 
reală și în timp util a tuturor părților 
implicate și să includă consultarea 
partenerilor sociali de la nivelul Uniunii 
prin consolidarea dialogului social 
macroeconomic,

Or.en

Amendamentul 113
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 7a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă, în contextul semestrului 
european, o dezbatere amplă referitoare 
la aspectele financiare și la situația 
economică a UE, inclusiv consultarea 
partenerilor sociali de la nivelul Uniunii 
prin consolidarea dialogului social 
macroeconomic;

Or.en

Amendamentul 114
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să armonizeze indicatorii și estimările 
principale utilizate pentru previziunile ce 
stau la baza elaborării PCS și PRN,

– să se asigure că indicatorii și estimările 
principale utilizate pentru previziunile ce 
stau la baza elaborării PSC și PNR sunt 
generate în mod solid și consecvent, în 
special în zona euro,
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Or.en

Amendamentul 115
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să armonizeze indicatorii și estimările 
principale utilizate pentru previziunile ce 
stau la baza elaborării PCS și PRN,

– să armonizeze în continuare 
metodologiile de calcul al principalelor 
agregate bugetare pentru a facilita 
comparația dintre statele membre,

Or.en

Amendamentul 116

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să armonizeze indicatorii și estimările 
principale utilizate pentru previziunile ce 
stau la baza elaborării PCS și PRN,

– să armonizeze indicatorii și estimările 
principale utilizate pentru previziunile ce 
stau la baza elaborării PSC și PNR; o 
metodă bazată pe trei componente (ca în 
cazul testelor de rezistență a instituțiilor 
financiare), și anume un scenariu 
macroeconomic negativ, unul de referință 
și unul favorabil, ar fi, de asemenea, o 
abordare prudentă într-un peisaj 
economic internațional extrem de nesigur 
și strâns interconectat;

Or.en
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Amendamentul 117
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă o conexiune mai puternică 
între PCS și PNR, pe de o parte, și 
perspectivele bugetare naționale anuale și 
multianuale, pe de altă parte, ținând 
totodată cont de reglementările și 
procedurile naționale,

eliminat

Or.en

Amendamentul 118
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă un mecanism mai ferm de 
evaluare a elementelor principale ale PCS
și PNR la nivelul Uniunii anterior adoptării 
politicilor respective în PCS la nivel 
național,

– să introducă un mecanism mai ferm de 
evaluare a PSC din perspectiva 
interconexiunilor lor cu obiectivele altor 
state membre și cu cele ale Uniunii 
anterior adoptării politicilor respective în 
PSC la nivel național,

Or.en

Amendamentul 119
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă un rol mai important al 
parlamentelor naționale anterior prezentării 
oficiale a PCS și PNR la nivelul Uniunii, în 
cadrul unui calendar convenit,

– să introducă un rol mai important al 
parlamentelor naționale anterior prezentării 
oficiale a PSC și PNR la nivelul Uniunii, în 
cadrul unui calendar convenit, de exemplu 
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prin intermediul unei dezbateri anuale 
care să aibă loc între parlamentele 
naționale, cu participarea Parlamentului
European, cu privire la orientările 
integrate și orientările bugetare ale 
fiecărei părți;

Or.en

Amendamentul 120
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă un rol mai important al 
parlamentelor naționale anterior prezentării 
oficiale a PCS și PNR la nivelul Uniunii, în 
cadrul unui calendar convenit,

– să introducă un rol mai important al 
parlamentelor naționale și al partenerilor 
sociali anterior prezentării oficiale a PSC și 
PNR la nivelul Uniunii, în cadrul unui 
calendar convenit,

Or.en

Amendamentul 121

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă un rol mai important al 
parlamentelor naționale anterior prezentării 
oficiale a PCS și PNR la nivelul Uniunii, în 
cadrul unui calendar convenit,

– să introducă un rol mai important al 
parlamentelor naționale și al partenerilor 
sociali anterior prezentării oficiale a PSC și 
PNR la nivelul Uniunii, în cadrul unui 
calendar convenit,

Or.en
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Amendamentul 122
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un mecanism de comparare 
sistematică între poziția fiscală planificată, 
așa cum este prezentată de către statele 
membre în PCS, și rezultatul efectiv, cu 
dezbaterea și analizarea divergențelor 
semnificative dintre previziuni și 
rezultatele efective,

– să stabilească un mecanism de comparare 
sistematică între politicile fiscale, de 
creștere economică și de ocupare a forței 
de muncă planificate, așa cum sunt 
prezentate de către statele membre în PSC, 
și rezultatul efectiv, cu dezbaterea și 
analizarea divergențelor semnificative 
dintre previziuni și rezultatele efective,

Or.en

Amendamentul 123
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un mecanism de comparare 
sistematică între poziția fiscală planificată, 
așa cum este prezentată de către statele 
membre în PCS, și rezultatul efectiv, cu 
dezbaterea și analizarea divergențelor 
semnificative dintre previziuni și 
rezultatele efective,

– să stabilească un mecanism de comparare 
sistematică posterioară între poziția fiscală 
planificată, așa cum este prezentată de 
către statele membre în PCS, și rezultatul 
efectiv, cu dezbaterea și analizarea 
divergențelor semnificative dintre 
previziuni și rezultatele efective,

Or.en

Amendamentul 124
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 13a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să sublinieze că recomandările politice 
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anuale și avertizările Comisiei cu privire 
la respectarea de către statele membre a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 ar 
trebui să stea la baza unor măsuri 
concrete; să se elaboreze un sistem de 
stimulente și sancțiuni pentru a garanta 
respectarea acestor obiective de către 
statele membre;

Or.en

Amendamentul 125
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze un proces independent, 
sistematic și robust de evaluare, sub egida 
Comisiei, a PCS și PNR, pentru a se 
asigura astfel o abordare mai transparentă 
și o evaluare independentă,

– să creeze, sub egida Comisiei, un proces 
independent, sistematic și robust de 
evaluare a PSC și PNR, pentru a se asigura 
astfel o abordare mai transparentă și o 
evaluare independentă,

Or.en

Amendamentul 126
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 –  liniuța 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne și 
a Uniunii economice și monetare (UEM),

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică și 
socială cu potențial efect contagios, care ar 
putea avea un impact negativ asupra 
evoluției creșterii economice din întreaga 
Europă sau ar putea perturba buna 
funcționare a pieței interne și a Uniunii 
economice și monetare (UEM),
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Or.de

Amendamentul 127
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne și 
a Uniunii economice și monetare (UEM),

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios semnificativ
conform pragurilor care urmează să fie 
stabilite de Comisie și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne și 
a uniunii economice și monetare (UEM),

Or.en

Amendamentul 128
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne și 
a Uniunii economice și monetare (UEM),

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne și 
a uniunii economice și monetare (UEM) 
sau care ar putea pune în pericol 
realizarea obiectivelor stabilite de UE, în 
special în Strategia Europa 2020,

Or.en

Amendamentul 129
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Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne 
și a Uniunii economice și monetare 
(UEM),

– să introducă proceduri specifice și
obligația pentru statele membre de 
informare reciprocă, precum și de 
informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
periclita buna funcționare a pieței interne 
și a uniunii economice și monetare (UEM),

Or.en

Amendamentul 130
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de informare reciprocă, precum și 
de informare a Comisiei, anterior luării de 
decizii privind politica economică cu 
potențial efect contagios și care ar putea 
perturba buna funcționare a pieței interne și 
a Uniunii economice și monetare (UEM),

– să introducă obligația pentru statele 
membre, în special pentru cele din zona 
euro, de informare reciprocă, precum și de 
informare a Comisiei cu privire la deciziile
privind politica economică cu potențial 
efect contagios și care ar putea perturba 
buna funcționare a pieței interne și a 
uniunii economice și monetare (UEM),

Or.en

Amendamentul 131
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 –  liniuța 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de furnizare de informații 
suplimentare, în cazul apariției unor 
preocupări majore privind potențiala 
periclitare a bunei funcționări a pieței 
interne și a UEM, în contextul urmării 
respectivelor politici,

– să introducă obligația pentru statele 
membre de furnizare de informații 
suplimentare, în cazul apariției unor 
preocupări majore privind potențiala 
periclitare a evoluției creșterii economice 
din întreaga Europă sau a bunei 
funcționări a pieței interne și a UEM, în 
contextul urmării respectivelor politici,

Or.de

Amendamentul 132
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă obligația pentru statele 
membre de furnizare de informații 
suplimentare, în cazul apariției unor 
preocupări majore privind potențiala 
periclitare a bunei funcționări a pieței 
interne și a UEM, în contextul urmării 
respectivelor politici,

– să introducă obligația pentru statele 
membre de furnizare de informații 
suplimentare, în cazul apariției unor 
preocupări majore privind potențiala 
periclitare a bunei funcționări a pieței 
interne și a UEM sau a realizării 
obiectivelor stabilite de UE, în special în 
Strategia Europa 2020, în contextul 
urmării respectivelor politici,

Or.en

Amendamentul 133
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 1 – paragraful 1 – liniuța 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ia în considerare a evaluărilor emise 
de Comitetul european pentru riscuri 
sistemice în cadrul de monitorizare 
multilaterală, îndeosebi în ceea ce privește 

– să ia în considerare a evaluărilor emise 
de Comitetul european pentru riscuri 
sistemice în cadrul de monitorizare 
multilaterală, îndeosebi în ceea ce privește 



AM\830333RO.doc 63/119 PE448.796v02-00

RO

stabilitatea financiară, simulările de criză, 
eventualele efecte de contagiune în 
exterior sau în interior și acumularea de 
datorie privată excesivă.

stabilitatea financiară.

Or.en

Amendamentul 134
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 2 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Recomandarea 2: Consolidarea regulilor 
Pactului de stabilitate și de creștere (PSC)

 Recomandarea 3: Consolidarea regulilor 
Pactului de stabilitate și de creștere (PSC)

Or.en

Amendamentul 135

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Actul legislativ propus (în temeiul, printre 
altele, al articolului 126 din TFUE) ar 
trebui să vizeze mai ales consolidarea 
caracterului preventiv al PSC și să prevadă 
sancțiuni economice și politici mai 
riguroase, ținând totodată cont de structura 
bugetului și de natura cheltuielilor publice 
naționale necesare pentru reforme 
structurale de încurajare a creșterii 
economice, respectiv:

 Actul legislativ propus (în temeiul, printre 
altele, al articolului 126 din TFUE) ar 
trebui să vizeze mai ales consolidarea 
caracterului preventiv al PSC și să prevadă 
sancțiuni economice și politice mai 
judicioase, ținând totodată cont de 
structura bugetului, de ciclul economic și, 
prin urmare, de nevoia de marjă de 
manevră pentru a pune în aplicare măsuri 
bugetare contraciclice, precum și de 
natura cheltuielilor publice naționale 
necesare pentru reforme structurale de 
încurajare a creșterii economice, respectiv; 
toate statele membre ar trebui să 
urmărească realizarea de progrese, însă 
cele cu decalaje mai mari ar trebui în 
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general să contribuie mai mult la 
îndeplinirea obiectivelor privind nivelul 
datoriei și deficitul:

Or.en

Amendamentul 136
Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 –  partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Actul legislativ propus (în temeiul, printre 
altele, al articolului 126 din TFUE) ar 
trebui să vizeze mai ales consolidarea 
caracterului preventiv al PSC și să prevadă 
sancțiuni economice și politici mai 
riguroase, ținând totodată cont de structura 
bugetului și de natura cheltuielilor publice 
naționale necesare pentru reforme 
structurale de încurajare a creșterii 
economice, respectiv:

 Actul legislativ propus (în temeiul, printre 
altele, al articolului 126 din TFUE) ar 
trebui să vizeze mai ales consolidarea 
caracterului preventiv al PSC și să prevadă 
sancțiuni economice și politici mai 
riguroase, ținând totodată cont de structura 
bugetului și de natura cheltuielilor publice 
naționale necesare pentru obiective clare 
de politică economică și strategii 
inteligente de creștere, respectiv:

Or.de

Amendamentul 137
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Actul legislativ propus (în temeiul, printre 
altele, al articolului 126 din TFUE) ar 
trebui să vizeze mai ales consolidarea 
caracterului preventiv al PSC și să prevadă 
sancțiuni economice și politici mai 
riguroase, ținând totodată cont de structura 
bugetului și de natura cheltuielilor publice 
naționale necesare pentru reforme 
structurale de încurajare a creșterii 
economice, respectiv:

 Actul legislativ propus (în temeiul, printre 
altele, al articolului 126 din TFUE) ar 
trebui să vizeze mai ales consolidarea 
caracterului preventiv al PSC, să 
definească stimulente și să prevadă 
sancțiuni economice și politice mai 
judicioase, ținând totodată cont de 
structura bugetului și de natura cheltuielilor 
publice naționale necesare pentru reforme 
structurale de încurajare a creșterii 
economice, respectiv:
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Or.en

Amendamentul 138
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PDE/PMDE incluzând 
rapoarte periodice detaliate privind 
variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât 
timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închisă atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
60%.

– să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PMDE incluzând rapoarte 
periodice detaliate privind variațiile și 
evoluțiile datoriei (printre care și „teste de 
rezistență a sustenabilității”) ar fi 
declanșată pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE/PMDE ar fi suspendate
atât timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închise atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
60%; eforturile consolidate ar trebuie să 
fie proporționale cu poziția fiscală de bază 
și ar trebui să privilegieze reducerea 
cheltuielilor;

Or.en

Amendamentul 139
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 –  liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să lanseze procedura de deficit excesiv
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PDE/PMDE incluzând 
rapoarte periodice detaliate privind 
variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 

– să lanseze procedura de deficit excesiv
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PDE/PMDE incluzând 
rapoarte periodice detaliate privind 
variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
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care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât 
timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închisă atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
60%.

care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% din PIB și nu scade într-un 
ritm adecvat și durabil; PDE ar fi 
suspendată atât timp cât respectivul stat 
membru își îndeplinește OFTM și ar fi 
închisă atunci când nivelul datoriei publice 
scade sub 60% din PIB.

Or.de

Amendamentul 140
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PDE/PMDE incluzând 
rapoarte periodice detaliate privind 
variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât timp 
cât respectivul stat membru își îndeplinește 
OFTM și ar fi închisă atunci când nivelul 
datoriei publice scade sub 60%.

– să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PDE/PMDE incluzând 
rapoarte periodice detaliate privind 
variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% din PIB și nu scade într-un 
ritm satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât 
timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închisă atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
pragul de 60%.

Or.en

Amendamentul 141
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a 
datoriei excesive (PMDE) pe baza 

– să clarifice și să sporească transparența 
procedurii de deficit excesiv 
(PDE)/procedurii de monitorizare a 
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nivelurilor datoriei brute; PDE/PMDE 
incluzând rapoarte periodice detaliate 
privind variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât 
timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închisă atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
60%.

datoriei excesive (PMDE), accentuând 
importanța acordată datoriei și 
interconexiunii dintre datorie și deficit, 
precum și evoluției lor dinamice;

Or.en

Amendamentul 142

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– partenerii sociali europeni și naționali 
responsabili să fie consultați de către 
Comisia Europeană înainte ca aceasta să 
își prezinte concluziile finale privind 
PDE/PMDE și să se țină seama de 
punctele lor de vedere;

Or.en

Amendamentul 143
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ia în considerare mai riguros nivelul 
datoriei și variațiile acesteia (o evaluare a 
sustenabilității finanțelor publice) în 
procesul de convergență a includerii în 
PCS a unor OFTM specifice fiecărui stat 

– să ia în considerare mai riguros nivelul 
datoriei, profilul datoriei (inclusiv 
scadența) și variațiile acesteia (o evaluare 
a sustenabilității finanțelor publice) în 
procesul de convergență a includerii în 
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membru, PSC a unor OFTM specifice fiecărui stat 
membru,

Or.en

Amendamentul 144
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat,

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi obligațiile publice în materie de pensii și
garanțiile publice (principal, dobândă sau 
fluxuri de venituri) în investițiile 
parteneriatelor public-privat,

Or.en

Amendamentul 145
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat,

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat și costurile pe 
termen lung pe care le implică aceste 
investiții pentru bugetul țării,

Or.en
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Amendamentul 146
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat,

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat și să 
monitorizeze mai atent interacțiunea 
dintre datorie, deficit și creștere,

Or.en

Amendamentul 147
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, inclusiv a pasivelor 
implicite și a datoriei contingente, cum ar 
fi garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat,

– să instituie un cadru armonizat și clar de 
măsurare și monitorizare a variațiilor 
nivelului de datorie, precum și ale 
surplusului, inclusiv a pasivelor implicite 
și a datoriei contingente, cum ar fi 
garanțiile publice în investițiile 
parteneriatelor public-privat,

Or.en

Amendamentul 148
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un calendar specific și 
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diferit pentru fiecare țară al procesului de 
consolidare fiscală, care să nu depășească 
anul 2015, în vederea realinierii tuturor 
nivelurilor deficitului public la cerințele 
prevăzute în PSC;

Or.en

Amendamentul 149
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism de monitorizare 
cu posibilitate de alertare și sancțiuni 
graduale pentru statele membre care nu și-
au îndeplinit OFTM sau nu o fac în ritmul 
stabilit,

– să instituie un mecanism de monitorizare 
și alte mecanisme disuasive, inclusiv
avertizări publice pentru statele membre 
care nu și-au îndeplinit OFTM sau nu o fac 
în ritmul stabilit,

Or.en

Amendamentul 150
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism de monitorizare 
cu posibilitate de alertare și sancțiuni 
graduale pentru statele membre care nu și-
au îndeplinit OFTM sau nu o fac în ritmul 
stabilit,

– să instituie un mecanism de monitorizare 
cu posibilitate de avertizare și sancțiuni 
graduale pentru statele membre care nu și-
au îndeplinit OFTM sau nu o fac în ritmul 
stabilit, evitând totuși o abordare simplistă 
de tipul unei soluții general valabile și 
luând în considerare pe deplin condițiile 
specifice ale fiecărui stat membru,

Or.en

Amendamentul 151
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Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism de monitorizare 
cu posibilitate de alertare și sancțiuni 
graduale pentru statele membre care nu și-
au îndeplinit OFTM sau nu o fac în ritmul 
stabilit,

– să instituie un mecanism de monitorizare 
cu posibilitate de avertizare și sancțiuni 
graduale pentru statele membre care nu și-
au îndeplinit OFTM sau nu o fac în ritmul 
stabilit, precum și cu stimulente pentru 
țările care și-au îndeplinit OFTM mai 
repede decât era planificat,

Or.en

Amendamentul 152
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 4a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– îndeamnă Consiliul European și 
Comisia Europeană să elaboreze o 
abordare de tip „sancțiuni și stimulente” 
și să utilizeze mecanismele de asigurare a 
conformității în temeiul articolului 136 
din tratat, cum ar fi stimulentele 
economice, dar și sancțiuni care să vizeze 
promovarea unei guvernanțe consolidate 
a UE, în special o guvernanță consolidată 
în cadrul Strategiei UE 2020;

Or.en

Amendamentul 153
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 4a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– solicită adoptarea unui regulament 
privind suspendarea automată a 
finanțărilor din fondurile structurale și de 
coeziune ale UE (inclusiv a finanțărilor 
pentru dezvoltare rurală) în cazul statelor 
membre care încalcă în mod repetat 
criteriile europene de stabilitate;

Or.en

Amendamentul 154
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 4b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– solicită suspendarea dreptului de vot în 
organele consultative ale UE în cazul 
statelor membre care încalcă în mod 
repetat criteriile europene de stabilitate;

Or.en

Amendamentul 155
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme minime și orientări 
pentru procedurile bugetare naționale 
(respectiv cadru financiar anual și 
multianual) pentru asigurarea respectării 
obligației prevăzute la articolul 3 din 
Protocolul (nr. 12) privind procedura de 
deficit excesiv; cadrul național respectiv ar 
trebui să includă suficiente informații cu 
privire atât la cheltuielile, cât și la 
veniturile acțiunilor bugetare planificate, 

– să instituie norme minime și orientări 
pentru procedurile bugetare naționale 
(respectiv cadrul financiar anual și 
multianual) pentru asigurarea respectării 
obligației prevăzute la articolul 3 din 
Protocolul (nr. 12) privind procedura de 
deficit excesiv; cadrul național respectiv ar 
trebui să includă suficiente informații cu 
privire atât la cheltuielile, cât și la 
veniturile acțiunilor bugetare planificate, 
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pentru a permite controlul și dezbaterea 
rațională a planurilor bugetare atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii,

pentru a permite controlul și dezbaterea 
rațională a planurilor bugetare atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii; este 
necesară o examinare suplimentară a 
comparabilității bugetelor naționale din 
perspectiva categoriilor de cheltuieli și a 
priorităților politice pe care le reflectă 
acestea;

Or.en

Amendamentul 156
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie norme minime și orientări 
pentru procedurile bugetare naționale 
(respectiv cadru financiar anual și 
multianual) pentru asigurarea respectării 
obligației prevăzute la articolul 3 din 
Protocolul (nr. 12) privind procedura de 
deficit excesiv; cadrul național respectiv ar 
trebui să includă suficiente informații cu 
privire atât la cheltuielile, cât și la 
veniturile acțiunilor bugetare planificate, 
pentru a permite controlul și dezbaterea 
rațională a planurilor bugetare atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii,

– să instituie norme minime și orientări 
pentru procedurile și instituțiile bugetare 
naționale (respectiv cadrul financiar anual 
și multianual) pentru asigurarea respectării 
obligației prevăzute la articolul 3 din 
Protocolul (nr. 12) privind procedura de 
deficit excesiv; cadrul național respectiv ar 
trebui să includă suficiente informații cu 
privire atât la cheltuielile, cât și la 
veniturile acțiunilor bugetare planificate, 
pentru a permite controlul și dezbaterea 
rațională a planurilor bugetare atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii,

Or.en

Amendamentul 157
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să solicite statelor membre să introducă 
în legislația lor internă norme obligatorii 
din punct de vedere juridic privind nivelul 



PE448.796v02-00 74/119 AM\830333RO.doc

RO

datoriei publice sau al deficitului public 
pentru a asigura sustenabilitatea 
finanțelor publice pe termen mediu și 
lung;

Or.en

Amendamentul 158
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să solicite Comisiei să garanteze că 
statele membre care încalcă în mod 
constant Pactul de stabilitate și de creștere 
nu utilizează fondurile structurale ale UE 
pentru a-și acoperi găurile din buget;

Or.en

Amendamentul 159
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semi-automate, care să permită măsuri de 
alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora,

eliminat

Or.en

Amendamentul 160
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semi-automate, care să permită măsuri de 
alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora,

– să prevadă mecanisme preventive și 
predefinite, care să permită măsuri de 
alertă timpurie și aplicarea graduală a 
acestora,

Or.en

Amendamentul 161
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semi-automate, care să permită măsuri de 
alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora,

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, și
sancțiuni cu un caracter automat mai 
ridicat (de exemplu, denunțarea celor 
care nu respectă normele, retragerea 
drepturilor de vot, subvenții reduse din 
fondurile structurale și sancțiuni 
financiare), care să permită măsuri de 
alertă timpurie și aplicarea graduală a 
acestora,

Or.en

Amendamentul 162
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semi-automate, care să permită măsuri de 

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate pentru statele 
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alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora,

membre care au datorii excesive sau care 
nu îndeplinesc obiectivele bugetare 
intermediare necesare realizării unui 
buget echilibrat, care să permită măsuri de 
alertă timpurie și aplicarea graduală a 
acestora,

Or.en

Amendamentul 163
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate, care să permită 
măsuri de alertă timpuri și aplicarea 
graduală a acestora,

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate, care să fie 
echitabile și egale pentru toate statele 
membre și să permită măsuri de alertă
timpurie și aplicarea graduală a acestora,

Or.en

Amendamentul 164
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate, care să permită 
măsuri de alertă timpuri și aplicarea 
graduală a acestora,

– să examineze avantajele și fezabilitatea 
unor stimulente preventive și predefinite, 
ce urmează a fi decise de Comisie fără 
implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semiautomate, care să permită măsuri de 
alertă timpurie și aplicarea graduală a
acestora,

Or.en
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Amendamentul 165
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate, care să permită 
măsuri de alertă timpuri și aplicarea 
graduală a acestora,

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate preventive, care să 
permită măsuri de alertă timpurie și 
aplicarea graduală a acestora,

Or.en

Amendamentul 166
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 –  liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni
semi-automate, care să permită măsuri de 
alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora,

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni, care să permită măsuri de alertă
timpurie și aplicarea graduală a acestora,

Or.de

Amendamentul 167
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate, care să permită 

– să prevadă stimulente preventive și 
predefinite, ce urmează a fi decise de 
Comisie fără implicarea Consiliului, sau 
sancțiuni semiautomate, care să permită 
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măsuri de alertă timpuri și aplicarea 
graduală a acestora,

măsuri de alertă timpurie și aplicarea 
graduală a acestora, precum și sancțiuni 
pentru a include mecanisme precum 
declanșarea ajustărilor ponderate la risc 
pentru datoria publică sau alte clase de 
active, sub îndrumarea BCE și a CERS 
sau excluderea de la orice emitere de 
obligațiuni comune,

Or.en

Amendamentul 168
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să aplice un mecanism de sancționare 
pentru statele membre din zona euro, ca 
parte a noului cadru de monitorizare 
multilaterală și a noilor instrumente ale 
PCS, îndeosebi rolul crescut al OFTM,

eliminat

Or.en

Amendamentul 169
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să aplice un mecanism de sancționare
pentru statele membre din zona euro, ca 
parte a noului cadru de monitorizare 
multilaterală și a noilor instrumente ale 
PCS, îndeosebi rolul crescut al OFTM,

– să aplice astfel de mecanisme pentru 
statele membre din zona euro, ca parte a 
noului cadru de monitorizare multilaterală 
și a noilor instrumente ale PSC, îndeosebi 
rolul crescut al OFTM, ținând seama de 
interconexiunile foarte strânse dintre 
economiile din interiorul și din afara 
zonei euro,

Or.en
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Amendamentul 170

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să aplice un mecanism de sancționare
pentru statele membre din zona euro, ca 
parte a noului cadru de monitorizare 
multilaterală și a noilor instrumente ale 
PCS, îndeosebi rolul crescut al OFTM,

– să aplice un astfel de mecanism de 
sancțiuni și stimulente pentru statele 
membre din zona euro, ca parte a noului 
cadru de monitorizare multilaterală și a 
noilor instrumente ale PSC, îndeosebi rolul 
crescut al OFTM,

Or.en

Amendamentul 171
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 8a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă un mecanism de sancțiuni 
predefinite aplicate în patru etape 
progresive:
1. denunțarea publică a celor care nu 
respectă normele;
2. pierderea temporară a drepturilor de 
vot;
3. înghețarea temporară a fondurilor din 
partea UE (fondurile structurale, Fondul 
de coeziune și fondurile aferente PAC);
4. pierderea permanentă a fondurilor din 
partea UE și/sau sancțiuni financiare,

Or.en
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Amendamentul 172
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor sancțiuni preventive 
semiautomate.

eliminat

Or.en

Amendamentul 173

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor sancțiuni preventive 
semiautomate.

– să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor sancțiuni preventive 
semiautomate și stimulente.

Or.en

Amendamentul 174
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor sancțiuni preventive 

– să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor avertismente
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semiautomate. preventive semiautomate.

Or.en

Amendamentul 175
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 9a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ca partenerii sociali europeni și 
naționali responsabili să fie consultați de 
către Comisia Europeană înainte ca 
aceasta să își prezinte concluziile finale 
privind PDE/PMDE și să țină seama de 
punctele lor de vedere.

Or.en

Amendamentul 176
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 9a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ca decizia privind respectarea Pactului 
de stabilitate și de creștere de către statele 
membre să fie luată de Comisie într-un 
mod mai independent de Consiliu pentru 
a respecta pe deplin principiile PSC; ca 
guvernanța economică să fie consolidată 
folosind la maximum dispozițiile 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona.

Or.en

Amendamentul 177
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 2 – paragraful 1 – liniuța 9b (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ca recomandările politice anuale să fie 
dezbătute în Parlamentul European 
înainte de discuțiile din Consiliul 
European.

Or.en

Amendamentul 178
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 3 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Recomandarea 3: Îmbunătățirea 
guvernanței economice în zona euro a 
Eurogrupului

 Recomandarea 3: Îmbunătățirea 
guvernanței economice a Eurogrupului în 
zona euro, precum și în Uniunea 
Europeană în ansamblul ei

Or.en

Amendamentul 179
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 3 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Recomandarea 3: Îmbunătățirea 
guvernanței economice în zona euro a 
Eurogrupului

 Recomandarea 2: Îmbunătățirea 
guvernanței economice a Eurogrupului în 
zona euro

Or.en

Amendamentul 180
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ținând cont de faptul că statele din zona 
euro sunt într-o situație diferită față de 
celelalte state membre întrucât nu dispun 
de mecanismul ratei de schimb pentru a 
ajusta nivelul relativ al prețurilor și 
întrucât suportă responsabilitatea comună 
a funcționării Uniunii monetare europene 
în ansamblu, noile reglementări, 
întemeindu-se pe celelalte recomandări
din prezenta rezoluție și pe articolul 136 
din TFUE, precum și pe Protocolul (nr. 14) 
privind Eurogrupul, ar trebui:

Ținând cont de particularitățile țărilor din 
zona euro, recomandările din prezenta 
rezoluție, articolul 136 din TFUE și
Protocolul (nr. 14) privind Eurogrupul, ar 
trebui:

Or.en

Amendamentul 181
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un cadrul specific zonei 
euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune,

– să stabilească un cadru specific zonei 
euro pentru o monitorizare consolidată 
care să se axeze pe divergențele 
macroeconomice excesive, pe creșterea 
economică, pe nivelurile șomajului, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune,

Or.en

Amendamentul 182
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ținând cont de faptul că statele din zona 
euro sunt într-o situație diferită față de 
celelalte state membre întrucât nu dispun 
de mecanismul ratei de schimb pentru a 
ajusta nivelul relativ al prețurilor și întrucât 
suportă responsabilitatea comună a 
funcționării Uniunii monetare europene în 
ansamblu, noile reglementări, întemeindu-
se pe celelalte recomandări din prezenta 
rezoluție și pe articolul 136 din TFUE, 
precum și pe Protocolul (nr. 14) privind 
Eurogrupul, ar trebui:

Ținând cont de faptul că este important ca 
toate statele membre ale Uniunii
Europene să participe la realizarea 
convergenței economice, dar și de faptul 
că statele din zona euro sunt într-o situație 
diferită față de celelalte state membre 
întrucât nu dispun de mecanismul ratei de 
schimb pentru a ajusta nivelul relativ al 
prețurilor și întrucât suportă 
responsabilitatea comună a funcționării 
Uniunii monetare europene în ansamblu, 
noile reglementări, întemeindu-se pe 
celelalte recomandări din prezenta 
rezoluție și pe articolul 136 din TFUE, 
precum și pe Protocolul (nr. 14) privind 
Eurogrupul, ar trebui:

Or.en

Amendamentul 183
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un cadrul specific zonei 
euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune,

– să stabilească un cadru specific zonei 
euro pentru o monitorizare consolidată a 
obiectivului stabilit în Protocolul nr. 14, 
inclusiv o evaluare minuțioasă a 
divergențelor dintre statele membre și a 
cauzelor acestora,

Or.en

Amendamentul 184

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un cadrul specific zonei 
euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune,

– să stabilească un cadru specific zonei 
euro pentru o monitorizare consolidată 
care să se axeze pe divergențele 
macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune; în acest scop, să stabilească un 
grafic de performanțe diferențiat pentru 
statele membre din zona euro, care să 
includă praguri de alertă specifice, în 
special în ceea ce privește analiza 
evoluției ratelor de schimb efective reale, 
precum și mecanisme specifice de control 
al aplicării legii (sancțiuni și stimulente) 
care să urmărească eliminarea 
dezechilibrelor macroeconomice excesive,

Or.en

Amendamentul 185
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța -1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească un cadru regulat pentru a 
intensifica coordonarea între toate statele 
membre ale UE având drept scop 
monitorizarea și încurajarea convergenței 
economice, precum și discutarea în cadrul 
Uniunii a chestiunilor legate de 
dezechilibrele macroeconomice potențiale, 

Or.en
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Amendamentul 186
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să solicite Comisiei să examineze 
fezabilitatea aplicării viitoare a 
dispozițiilor legislative privind 
insolvabilitatea în cazul statelor membre, 
în special al statelor afectate care nu 
depun suficiente eforturi în vederea 
reformării,

Or.en

Amendamentul 187
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să crească importanța rapoartelor anuale 
de monitorizare a zonei euro, bazate pe 
rapoarte tematice trimestriale vizând mai 
multe state și axate îndeosebi pe 
potențialele efecte de contagiune ale 
evoluțiilor economice la nivel global și ale 
politicilor și situațiilor cu un impact 
deosebit asupra anumitor state membre din 
zona euro,

– să crească importanța rapoartelor anuale 
de monitorizare a zonei euro, bazate pe 
rapoarte tematice trimestriale vizând mai 
multe state și axate, pe de o parte, pe 
potențialele efecte de contagiune ale 
evoluțiilor economice la nivel global și ale 
politicilor și situațiilor cu un impact 
deosebit asupra anumitor state membre din 
zona euro și, pe de altă parte, pe influența 
pe care deciziile economice luate de 
Eurogrup o pot avea asupra întregii 
Uniuni Europene,

Or.en

Amendamentul 188

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să crească importanța rapoartelor anuale 
de monitorizare a zonei euro, bazate pe 
rapoarte tematice trimestriale vizând mai 
multe state și axate îndeosebi pe 
potențialele efecte de contagiune ale 
evoluțiilor economice la nivel global și ale 
politicilor și situațiilor cu un impact 
deosebit asupra anumitor state membre din 
zona euro,

– să crească importanța rapoartelor anuale 
de monitorizare a zonei euro, bazate pe 
rapoarte tematice trimestriale vizând mai 
multe state și axate îndeosebi pe 
potențialele efecte de contagiune ale 
evoluțiilor economice la nivel global și ale 
politicilor și situațiilor cu un impact 
deosebit asupra anumitor state membre din 
zona euro; în acest cadru, să identifice 
explicit politicile macroeconomice care ar 
putea genera efecte de contagiune pozitive 
care să ajute unele state membre ale UE 
să își reducă deficitele mari de cont 
curent, deoarece nivelurile comerțului 
intern al UE și al zonei euro sunt ridicate 
și puternic corelate,

Or.en

Amendamentul 189
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze secretariatul și cabinetul 
Președintelui Eurogrupului,

eliminat

Or.en

Amendamentul 190
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Anexa 1 –  subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze secretariatul și cabinetul eliminat
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Președintelui Eurogrupului,

Or.fr

Amendamentul 191
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze secretariatul și cabinetul 
Președintelui Eurogrupului,

eliminat

Or.en

Amendamentul 192
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze secretariatul și cabinetul
Președintelui Eurogrupului,

– să consolideze sprijinul administrativ 
acordat secretariatului și cabinetului
Președintelui Eurogrupului,

Or.en

Amendamentul 193
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze secretariatul și cabinetul
Președintelui Eurogrupului,

– să instituie un secretariat și un cabinet 
al Președintelui Eurogrupului întemeiate 
pe baze solide,

Or.en
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Amendamentul 194
Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să-i încredințeze unuia dintre 
vicepreședinții Comisiei sarcina de a se 
asigura că activitatea economică a UE 
este coerentă, supraveghind modul în care 
Comisia își exercită responsabilitățile 
economice, monetare și în materie de 
piețe financiare și coordonând alte 
aspecte ale activității economice ale 
Uniunii; această persoană ar trebui să 
participe la lucrările Consiliului 
European, să prezideze Consiliul Ecofin 
și Eurogrupul și să reprezinte UE în 
cadrul instituțiilor internaționale 
relevante; de asemenea, acesteia ar trebui 
să i se încredințeze conducerea Direcției 
Afaceri economice și financiare, precum 
și a serviciilor financiare ale Direcției 
generale Piața internă,

Or.en

Amendamentul 195
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 –  liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să îmbunătățească transparența și 
răspunderea procesului decizional din 
cadrul Eurogrupului, prin instituirea unui 
dialog periodic cu Președintele acestuia în 
cadrul comisiei responsabile din 
Parlamentul European și prin publicarea 
imediată a deciziilor Eurogrupului pe 
pagina sa de internet.

– să îmbunătățească transparența și 
răspunderea procesului decizional din 
cadrul Eurogrupului, prin instituirea unui 
dialog periodic cu Președintele acestuia în 
cadrul comisiilor responsabile din 
parlamentele naționale și din Parlamentul 
European și prin publicarea imediată a 
deciziilor Eurogrupului pe pagina sa de 
internet.
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Or.de

Amendamentul 196
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 3 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să îmbunătățească transparența și 
răspunderea procesului decizional din 
cadrul Eurogrupului, prin instituirea unui 
dialog periodic cu Președintele acestuia în 
cadrul comisiei responsabile din 
Parlamentul European și prin publicarea 
imediată a deciziilor Eurogrupului pe 
pagina sa de internet.

– să îmbunătățească transparența și 
răspunderea procesului decizional din 
cadrul Eurogrupului, prin instituirea unui 
dialog periodic cu Președintele acestuia în 
cadrul comisiei responsabile din 
Parlamentul European și prin publicarea 
imediată a deciziilor Eurogrupului pe 
pagina sa de internet; să garanteze că 
țările UE care nu fac parte din zona euro 
sau măcar cele care au obligația de a 
adopta moneda comună au acces la 
dezbaterile din cadrul Eurogrupului.

Or.en

Amendamentul 197
David Casa

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 4 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Recomandarea 4: Crearea unui mecanism
robust și credibil de prevenire și 
soluționare a datoriei excesive pentru zona 
euro Orice propunere legislativă (în 
temeiul articolului 352 TFUE și orice alt 
temei legal corespunzător) ar trebui 
precedată de o evaluare de impact și de un 
studiu de fezabilitate, iar propunerea ar 
trebui:

Recomandarea 4: Crearea unui mecanism
robust și credibil de prevenire și 
soluționare în ultimă instanță a datoriei 
excesive pentru zona euro

Orice propunere legislativă [în temeiul 
articolelor 122, 125, 329 (cooperare 
consolidată) și 352 din TFUE sau orice alt 
temei juridic corespunzător] ar trebui 
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precedată de o evaluare de impact și de un 
studiu de fezabilitate, iar propunerea ar 
trebui:

Or.en

Amendamentul 198
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 4 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Recomandarea 4: Crearea unui mecanism 
robust și credibil de prevenire și 
soluționare a datoriei excesive pentru zona 
euro Orice propunere legislativă (în 
temeiul articolului 352 TFUE și orice alt 
temei legal corespunzător) ar trebui 
precedată de o evaluare de impact și de un 
studiu de fezabilitate, iar propunerea ar 
trebui:

 Recomandarea 4: Crearea unui mecanism 
robust și credibil de prevenire a datoriei 
excesive pentru zona euro. Orice propunere 
legislativă (în temeiul articolului 352 din 
TFUE sau orice alt temei juridic
corespunzător) ar trebui precedată de o 
evaluare de impact și de un studiu de 
fezabilitate, iar propunerea ar trebui:

Or.en

Amendamentul 199
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 4 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Recomandarea 4: Crearea unui mecanism 
robust și credibil de prevenire și 
soluționare a datoriei excesive pentru zona 
euro Orice propunere legislativă (în 
temeiul articolului 352 TFUE și orice alt 
temei legal corespunzător) ar trebui
precedată de o evaluare de impact și de un 
studiu de fezabilitate, iar propunerea ar 
trebui:

 Recomandarea 4: Crearea unui mecanism 
robust și credibil de prevenire a datoriei 
excesive pentru zona euro În urma unui 
studiu de fezabilitate, în temeiul articolului 
352 din TFUE sau orice alt temei juridic
corespunzător, Comisia ar trebui:

Or.en
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Amendamentul 200
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un 
organism permanent (un fond monetar 
european) ca mecanism de ultimă instanță
pentru cazurile în care finanțarea pe piață 
nu mai este disponibilă în contextul 
instrumentelor existente (Fondul european 
de stabilitate financiară, Mecanismul 
european de stabilizare financiară și 
instrumentul balanței de plăți europene), 
dispunând de reguli clare cu privire la 
procesul decizional, finanțare, condițiile de 
acordare a împrumuturilor, monitorizare, 
împărțirea sarcinii, precum și de resurse 
și competențe permițându-i să faciliteze 
activitatea de contractare și acordare de 
împrumuturi în circumstanțe excepționale 
și să faciliteze o soluționare 
corespunzătoare a situațiilor de criză, 
evitând efecte de contagiune și asigurând 
izolarea cazurilor de insolvabilitate a 
datoriei publice, dacă este cazul.

– să instituie, în decurs de un an, un fond 
monetar european permanent ca mecanism 
de ultimă instanță de împrumut și de 
creditare bazat pe experiențele acumulate 
(Fondul european de stabilitate financiară, 
Mecanismul european de stabilizare 
financiară și instrumentul european al
balanței de plăți), dispunând de reguli clare 
cu privire la procesul decizional, finanțare, 
condițiile de acordare a împrumuturilor și
monitorizare.

Or.en

Amendamentul 201
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent ca mecanism de ultimă instanță 
pentru cazurile în care finanțarea pe piață 
nu mai este disponibilă pentru un stat 
membru în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
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stabilizare financiară și instrumentul
balanței de plăți europene), dispunând de 
reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

stabilizare financiară și instrumentul
european de asistență pentru balanța de 
plăți), dispunând de reguli clare cu privire 
la procesul decizional, finanțare, condițiile 
de acordare a garanțiilor pentru 
împrumuturi, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul; un astfel de mecanism nu ar trebui 
să limiteze competențele autorității 
bugetare de a adopta bugetul UE la 
nivelul corespunzător.

Or.en

Amendamentul 202
David Casa

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul 
instrumentelor existente (Fondul european 
de stabilitate financiară, Mecanismul 
european de stabilizare financiară și 
instrumentul balanței de plăți europene), 
dispunând de reguli clare cu privire la
procesul decizional, finanțare, condițiile 
de acordare a împrumuturilor, 
monitorizare, împărțirea sarcinii, precum 
și de resurse și competențe permițându-i 
să faciliteze activitatea de contractare și 
acordare de împrumuturi în circumstanțe 
excepționale și să faciliteze o soluționare 
corespunzătoare a situațiilor de criză, 

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca
instrument de supraveghere a evoluțiilor 
datoriilor publice și ca mecanism de 
ultimă instanță pentru cazurile în care 
finanțarea pe piață nu mai este disponibilă; 
acesta ar trebui să se bazeze pe 
instrumente existente (Fondul european de 
stabilitate financiară, Mecanismul 
european de stabilizare financiară și 
instrumentul european al balanței de plăți) 
și să includă reguli clare, printre altele, cu 
privire la următoarele aspecte:
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evitând efecte de contagiune și asigurând 
izolarea cazurilor de insolvabilitate a 
datoriei publice, dacă este cazul.

- procedura decizională și finanțarea;
- condițiile de acordare a împrumuturilor 
excepționale;
- monitorizare;
- resurse și competențe;
- soluționarea corespunzătoare a 
problemei datoriei publice pentru a evita 
contagiunea, cum ar fi modele juridice 
armonizate pentru eventuala 
restructurare a datoriei publice și/sau 
pentru condițiile de rambursare a datoriei 
publice.

Or.en

Amendamentul 203
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul 
balanței de plăți europene), dispunând de 
reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul 
european al balanței de plăți), dispunând 
de reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
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insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul; mecanismul ar trebui să evite 
hazardul moral și să fie compatibil cu 
principiile și consecințele ajutorului de 
stat.

Or.en

Amendamentul 204
Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un
organism permanent (un fond monetar 
european) ca mecanism de ultimă instanță 
pentru cazurile în care finanțarea pe piață 
nu mai este disponibilă în contextul 
instrumentelor existente (Fondul european 
de stabilitate financiară, Mecanismul 
european de stabilizare financiară și 
instrumentul balanței de plăți europene), 
dispunând de reguli clare cu privire la 
procesul decizional, finanțare, condițiile de 
acordare a împrumuturilor, monitorizare, 
împărțirea sarcinii, precum și de resurse și 
competențe permițându-i să faciliteze 
activitatea de contractare și acordare de 
împrumuturi în circumstanțe excepționale 
și să faciliteze o soluționare 
corespunzătoare a situațiilor de criză, 
evitând efecte de contagiune și asigurând 
izolarea cazurilor de insolvabilitate a 
datoriei publice, dacă este cazul.

– să analizeze argumentele pro și contra 
unui mecanism sau unui organism 
permanent (un fond monetar european)
pentru a completa PSC, inclusiv 
necesitatea de a modifica tratatele, ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul
european al balanței de plăți), dispunând 
de reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

Or.en
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Amendamentul 205
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul 
balanței de plăți europene), dispunând de 
reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru statele 
membre expuse unor dificultăți 
economice semnificative în cazurile în 
care finanțarea pe piață nu mai este 
disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul
european al balanței de plăți), dispunând 
de reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

Or.en

Amendamentul 206
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai
este disponibilă în contextul instrumentelor 

– să instituie un mecanism sau un organism 
permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
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existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul 
balanței de plăți europene), dispunând de 
reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul
european al balanței de plăți), dispunând 
de reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză (de exemplu prin restructurarea 
datoriei), evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
cazul.

Or.en

Amendamentul 207
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism sau un 
organism permanent (un fond monetar 
european) ca mecanism de ultimă instanță 
pentru cazurile în care finanțarea pe piață 
nu mai este disponibilă în contextul 
instrumentelor existente (Fondul european 
de stabilitate financiară, Mecanismul 
european de stabilizare financiară și 
instrumentul balanței de plăți europene), 
dispunând de reguli clare cu privire la 
procesul decizional, finanțare, condițiile de 
acordare a împrumuturilor, monitorizare, 
împărțirea sarcinii, precum și de resurse și 
competențe permițându-i să faciliteze 
activitatea de contractare și acordare de 
împrumuturi în circumstanțe excepționale 
și să faciliteze o soluționare 
corespunzătoare a situațiilor de criză, 
evitând efecte de contagiune și asigurând 

– să instituie un mecanism permanent ca 
mecanism de ultimă instanță pentru 
cazurile în care finanțarea pe piață nu mai 
este disponibilă în contextul instrumentelor 
existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de 
stabilizare financiară și instrumentul
european al balanței de plăți), dispunând 
de reguli clare cu privire la procesul 
decizional, finanțare, condițiile de acordare 
a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea 
sarcinii, precum și de resurse și competențe 
permițându-i să faciliteze activitatea de 
contractare și acordare de împrumuturi în 
circumstanțe excepționale și să faciliteze o 
soluționare corespunzătoare a situațiilor de 
criză, evitând efecte de contagiune și 
asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este 
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izolarea cazurilor de insolvabilitate a 
datoriei publice, dacă este cazul.

cazul.

Or.en

Amendamentul 208
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 4 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să examineze posibilitatea integrării în 
mecanismul european de stabilizare a 
statelor membre care nu fac parte din 
zona euro, de la caz la caz și după 
îndeplinirea anumitor condiții.

Or.en

Amendamentul 209

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – subtitlul 5 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Recomandarea 5: Revizuirea 
instrumentelor bugetare, financiare și
fiscale la nivelul UE

Recomandarea 5: Revizuirea 
instrumentelor bugetare, financiare și de 
politică fiscală de la nivelul UE

Or.en

Amendamentul 210

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ/studiul de fezabilitate 
propus spre adoptare ar trebui:

Actul legislativ/studiul de fezabilitate 
propus spre adoptare în termen de 
douăsprezece luni ar trebui:

Or.en

Amendamentul 211

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate 
(natura, riscurile și avantajele) instituirii
unui sistem pe termen lung de emitere de 
obligațiuni de stat comune,

– să prezinte o propunere legislativă 
pentru a implementa o euro-obligațiune 
pentru proiectele europene relevante și să 
prezinte o evaluare cuprinzătoare a 
fezabilității (diferite opțiuni, riscuri și 
avantaje) în termen de opt luni de la 
crearea unui sistem pentru emisiunea de 
euro-obligațiuni în vederea finanțării 
datoriei publice în conformitate cu 
metodele comune convenite pentru 
reechilibrarea macroeconomică, evitând 
totodată hazardul moral, creând o piață 
mai intensă și generând externalități 
pozitive prin multiplicarea lichidităților,

Or.en

Amendamentul 212
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 
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privește instituirea unui sistem pe termen 
lung de emitere de obligațiuni de stat 
comune,

privește instituirea unui sistem pe termen 
lung de emitere de obligațiuni de stat 
comune, dar observând rolul spreadurilor 
și ponderarea riscurilor ca mecanism de 
control pentru prudență fiscală, ceea ce ar 
putea necesita limite cantitative sau de 
altă natură pentru aceste emisiuni de 
obligațiuni,

Or.en

Amendamentul 213
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 
privește instituirea unui sistem pe termen 
lung de emitere de obligațiuni de stat
comune,

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 
privește instituirea unui sistem pe termen 
lung de emitere de obligațiuni europene
comune, care, acționând ca o garanție 
comună, ar putea reduce semnificativ 
ratele dobânzilor la împrumuturi pentru 
statele membre și ar putea contribui la 
protejarea zonei euro împotriva unor 
viitoare atacuri speculative,

Or.en

Amendamentul 214
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 
privește instituirea unui sistem pe termen 
lung de emitere de obligațiuni de stat 
comune,

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 
privește instituirea unui sistem pe termen 
lung în cadrul căruia statele membre să 
poată participa la emiterea de obligațiuni 
de stat comune, cu condiția să 
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îndeplinească unele criterii specifice 
predefinite,

Or.en

Amendamentul 215
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate
(natura, riscurile și avantajele) în ceea ce 
privește instituirea unui sistem pe termen 
lung de emitere de obligațiuni de stat 
comune,

– să prezinte, în termen de un an, o 
evaluare de fezabilitate (natura, riscurile și 
avantajele) în vederea instituirii unui 
sistem de emitere de obligațiuni de stat 
comune,

Or.en

Amendamentul 216
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 –  liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate 
(natura, riscurile și avantajele) instituirii 
unui sistem pe termen lung de emitere de 
obligațiuni de stat comune,

– să instituie un sistem pe termen lung de 
emitere de obligațiuni de stat comune,

Or.de

Amendamentul 217
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Anexa 1 –  subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere o evaluare de fezabilitate – să ofere o evaluare de fezabilitate
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(natura, riscurile și avantajele) a instituirii 
unui sistem pe termen lung de emitere de 
obligațiuni de stat comune,

(natura, riscurile și avantajele) a instituirii 
unui sistem pe termen lung de emitere de 
obligațiuni de stat comune, destinate 
prioritar finanțării unor proiecte 
europene de infrastructură orientate spre 
viitor;

Or.fr

Amendamentul 218
Jürgen Klute

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 –  liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale și pentru
creșterea competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic, îndeosebi prin 
facilitarea satisfacerii necesităților de 
finanțare ale IMM-urilor și a intrării 
acestora pe piața internă,

– să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale, 
diminuarea discrepanțelor în materie de 
bunăstare și pentru consolidarea puterii 
de cumpărare și a competitivității 
regiunilor mai dezavantajate economic,
printre altele prin facilitarea satisfacerii 
necesităților de finanțare ale IMM-urilor și 
a intrării acestora pe piața internă,

Or.de

Amendamentul 219
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale și pentru 
creșterea competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic, îndeosebi prin 
facilitarea satisfacerii necesităților de 

– să consolideze și să actualizeze, mai ales 
ținând seama de obiectivele pentru 2020,
politica de coeziune a Uniunii în strânsă 
cooperare cu Banca Europeană de Investiții
(BEI) pentru reducerea deficiențelor 
structurale și pentru creșterea 
competitivității regiunilor mai 
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finanțare ale IMM-urilor și a intrării 
acestora pe piața internă,

dezavantajate economic, îndeosebi prin 
facilitarea satisfacerii necesităților de 
finanțare ale IMM-urilor și a participării 
lor reușite pe piața internă,

Or.en

Amendamentul 220
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să reamintească că independența Băncii 
Centrale Europene este esențială pentru 
stabilitatea economiei financiare și a  
economiei de piață libere a Uniunii 
Europene,

Or.en

Amendamentul 221
Markus Pieper, Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 2b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să recomande ferm menținerea unei 
separări clare între politicile fiscale și 
monetare pentru a nu pune în pericol 
independența Băncii Centrale Europene,

Or.en

Amendamentul 222
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să elaboreze o strategie bugetară comună 
sau orientări pentru bugetele naționale și 
bugetul european în conformitate cu 
strategia Europa 2020,

– să elaboreze o strategie bugetară comună 
sau orientări pentru bugetele naționale și 
bugetul european în conformitate cu 
Strategia Europa 2020, păstrând echilibrul 
între realizarea obiectivelor de disciplină 
bugetară și finanțarea ocupării forței de 
muncă și investițiile publice și private,

Or.en

Amendamentul 223
Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 –  liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să elaboreze o strategie bugetară comună
sau orientări pentru bugetele naționale și 
bugetul european în conformitate cu 
strategia Europa 2020,

– să elaboreze o politică bugetară
coordonată sau orientări pentru bugetele 
naționale și bugetul european asociate cu 
obiective clare de politică economică și 
strategii inteligente de creștere în cadrul 
strategiei Europa 2020,

Or.de

Amendamentul 224
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să elaboreze o strategie bugetară comună
sau orientări pentru bugetele naționale și 
bugetul european în conformitate cu 
strategia Europa 2020,

– să elaboreze o strategie bugetară comună
(pentru bugetele naționale și bugetul UE) 
și un set de politici și instrumente comune
în conformitate cu Strategia Europa 2020,

Or.en
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Amendamentul 225

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să intensifice coordonarea și 
interconectarea bugetelor statelor membre 
și bugetul UE ca o completare 
contraciclică pentru o consolidare fiscală 
durabilă, precum și să creeze stimulente 
precum modularea ratelor de cofinanțare 
sau introducerea unei rezerve pentru 
performanță a Uniunii pentru a răsplăti 
politicile fiscale solide; o coordonare și o 
interconectare intensificate între bugetul 
UE și bugetele statelor membre ca o 
completare contraciclică pentru o 
consolidare fiscală durabilă și, prin 
urmare, ca mijloc adecvat pentru evitarea 
reducerii investițiilor durabile, 
consolidând totodată conturile fiscale ar 
putea fi vizate pentru a reduce dependența 
de importuri de energie fosilă prin 
intermediul unor programe de investiții 
substanțiale în domeniul producerii de 
energie, al eficienței resurselor și în 
special în domeniul energiilor 
regenerabile; aceste programe ar garanta 
nu doar o rentabilitate pe termen lung a 
investițiilor, dar ar și contribui la 
corectarea deficitelor de cont curent atât 
timp cât toate țările din UE cu datorii 
mari - și în general majoritatea statelor 
membre ale UE - sunt importatoare nete 
de surse de energie fosilă,

Or.en

Amendamentul 226

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru clar pentru un efort 
comun reînnoit al resurselor bugetare ale 
UE și al resurselor financiare ale BEI, de 
mobilizare în viitorul cadru financiar 
multianual a resurselor bugetare cu ajutorul 
expertizei BEI în domeniul ingineriei 
financiare, al angajamentului acesteia 
pentru politicile UE și al rolului său de 
platformă între instituțiile financiare 
publice și private,

– să instituie un cadru clar pentru un efort 
comun reînnoit al resurselor bugetare ale 
UE și al resurselor financiare ale BEI, de 
mobilizare în viitorul cadru financiar 
multianual a resurselor bugetare cu ajutorul 
expertizei BEI în domeniul ingineriei 
financiare, al angajamentului acesteia 
pentru politicile UE și al rolului său de 
platformă între instituțiile financiare 
publice și private și să sporească 
dimensiunea contraciclică a Fondului de 
coeziune și a programelor finanțate de 
BEI,

Or.en

Amendamentul 227
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un cadru clar pentru un efort 
comun reînnoit al resurselor bugetare ale 
UE și al resurselor financiare ale BEI, de
mobilizare în viitorul cadru financiar 
multianual a resurselor bugetare cu 
ajutorul expertizei BEI în domeniul 
ingineriei financiare, al angajamentului 
acesteia pentru politicile UE și al rolului 
său de platformă între instituțiile financiare 
publice și private,

– să instituie un cadru clar pentru un efort 
comun reînnoit al resurselor bugetare ale 
UE și al resurselor financiare ale BEI, să 
profite în continuare de expertiza BEI în 
domeniul ingineriei financiare, al 
angajamentului acesteia pentru politicile 
UE și al rolului său de platformă între 
instituțiile financiare publice și private,

Or.en

Amendamentul 228

Sven Giegold, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale,
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând 
reformele fiscale de încurajare a creșterii 
economice.

– întrucât cooperarea fiscală este o piatră 
de temelie a guvernanței economice, să 
instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale,
reanimării codului de conduită în 
domeniul fiscalității întreprinderilor, 
utilizând mai mult procedurile de ajutor 
de stat împotriva concurenței fiscale 
neloiale, adoptând directiva privind 
impozitarea economiilor extinsă în ceea 
ce privește domeniul de aplicare și cu 
schimb automat de informații ca regulă 
generală, să extindă și să aprofundeze 
fiscalitatea mediului, să faciliteze
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune, încercând totodată 
stabilirea unor rate de impozitare minime
și realizarea unor reforme fiscale de 
încurajare a creșterii economice și 
introducând o taxă pe tranzacțiile 
financiare la nivelul UE.

Or.en

Amendamentul 229
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând 
totodată o atenție deosebită combaterii 

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv să prezinte, 
în termen de un an, o foaie de parcurs 
pentru o abordare strategică și pragmatică
de către UE a aspectelor de politică fiscală, 
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fraudei fiscale, consolidând practicile în 
domeniul fiscalității întreprinderilor și 
facilitând adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând 
reformele fiscale de încurajare a creșterii 
economice.

acordând o atenție deosebită împiedicării 
dumpingului fiscal între statele membre și
combaterii fraudei fiscale, consolidând 
practicile în domeniul fiscalității 
întreprinderilor și facilitând adoptarea unei 
baze de impunere consolidate comune și 
încurajând reformele fiscale de încurajare a 
creșterii economice; agenda externă a UE 
în materie fiscală , și anume în contextul 
G20, ar trebui analizată de acest grup de 
lucru la nivel înalt privind politica fiscală; 
aceasta ar trebui să includă în special 
strategia de combatere a fraudei fiscale, 
soluționarea problemei paradisurilor 
fiscale și instituirea unor surse 
suplimentare de venituri de natură 
financiară și de mediu.

Or.en

Amendamentul 230
Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 –  liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, 
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând
reformele fiscale de încurajare a creșterii 
economice.

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, 
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și reformele fiscale de 
încurajare a creșterii economice, cu luarea 
în considerare a coeziunii sociale.

Or.de
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Amendamentul 231
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei 
fiscale, consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând 
reformele fiscale de încurajare a creșterii 
economice.

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, promovând o 
strategie comună consolidată a UE 
împotriva fraudei fiscale, să preia rolul de 
lider pe plan internațional pentru a 
consolida lupta împotriva paradisurilor 
fiscale cu un calendar clar, consolidând 
practicile în domeniul fiscalității 
întreprinderilor și facilitând adoptarea unei 
baze de impunere consolidate comune și 
încurajând reformele fiscale de încurajare a 
creșterii economice.

Or.en

Amendamentul 232
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, 
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând 
reformele fiscale de încurajare a creșterii 
economice.

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, 
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unor reforme fiscale de 
încurajare a creșterii economice.
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Or.en

Amendamentul 233
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, 
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând 
reformele fiscale de încurajare a creșterii 
economice.

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt 
privind politica fiscală, prezidat de 
Comisie și având ca obiectiv o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând o 
atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, 
consolidând practicile în domeniul 
fiscalității întreprinderilor și facilitând 
adoptarea unor reforme fiscale de 
încurajare a creșterii economice.

Or.en

Amendamentul 234
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un grup tematic la nivel înalt  
prezidat de Comisie având ca mandat să 
studieze posibilitatea creării unei 
trezorerii comune europene (TCE) care să 
aibă ca obiectiv să ofere Uniunii 
Europene propriile resurse de finanțare, 
în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona, pentru a reduce dependența de 
transferurile naționale; TCE ar urma să 
emită obligațiuni europene cu scopul unic 
de a finanța proiecte comunitare de 
infrastructură supranațională.
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Or.en

Amendamentul 235
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 5 – paragraful 1 – liniuța 5a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să aibă în vedere că revizuirea 
actualelor politici fiscale ale UE ar trebui 
să se concentreze pe transferul sarcinii 
fiscale de la forța de muncă către alte 
surse și pe instituirea unui sistem mai 
echitabil de impozitare a veniturilor în 
interiorul UE, mai ales pentru grupurile 
de cetățeni  cu venituri mici; să aibă în 
vedere, prin urmare, că UE ar trebui să 
avanseze cu taxa europeană pe 
tranzacțiile financiare și cu taxa pe CO2
cu aplicare la nivelul întregii UE, ceea ce 
ar determina „poluatorul” să își asume 
întreaga responsabilitate și să poată 
garanta atât venituri bugetare 
semnificative, cât și o distribuire 
echitabilă a sarcinii fiscale.

Or.en

Amendamentul 236
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – partea introductivă 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Actul legislativ propus ar trebui:  Actul legislativ propus ar trebui:

– să garanteze că orice inițiativă 
legislativă referitoare la serviciile 
financiare este în conformitate cu 
politicile macroeconomice pentru a 
garanta transparența necesară și 
stabilitatea pieței și, în consecință, a spori 
încrederea în piețe și dezvoltarea 
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economică,

Or.en

Amendamentul 237
Diogo Feio

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să evalueze posibila revizuire a 
cerințelor de capital propriu pentru 
instituțiile de credit, pentru a permite o 
mai bună diferențiere între ratele de 
capital propriu aplicate datoriei publice
într-un stat membru.

eliminat

Or.en

Amendamentul 238

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să evalueze posibila revizuire a 
cerințelor de capital propriu pentru 
instituțiile de credit, pentru a permite o 
mai bună diferențiere între ratele de 
capital propriu aplicate datoriei publice
într-un stat membru.

eliminat

Or.en

Amendamentul 239
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să evalueze posibila revizuire a 
cerințelor de capital propriu pentru 
instituțiile de credit, pentru a permite o 
mai bună diferențiere între ratele de 
capital propriu aplicate datoriei publice
într-un stat membru.

eliminat

Or.en

Amendamentul 240
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să evalueze posibila revizuire a cerințelor 
de capital propriu pentru instituțiile de 
credit, pentru a permite o mai bună 
diferențiere între ratele de capital propriu 
aplicate datoriei publice într-un stat 
membru.

– să evalueze posibila revizuire a cerințelor 
de capital propriu pentru instituțiile de 
credit, pentru a permite o mai bună 
diferențiere între ratele de capital propriu 
aplicate datoriei publice într-un stat 
membru și introducerea unui mecanism 
cu declanșare automată pentru variațiile 
progresive ca mijloc precoce de 
descurajare a imprudenței fiscale.

Or.en

Amendamentul 241
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să promoveze modalități de a pune în 
aplicare coerent cerințele de capital din 
pilonul II ca răspuns la bulele speculative 
specifice privind prețurile activelor sau 
lichiditățile,
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Amendamentul 242
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să vizeze reglementarea 
interconexiunilor dintre piețele financiare 
și politicile macroeconomice pentru a 
asigura stabilitatea, transparența și 
responsabilitatea și a frâna stimulentele 
pentru asumarea de riscuri excesive,

Or.en

Amendamentul 243

Philippe Lamberts, Sven Giegold în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să evalueze periodic evoluția prețurilor 
activelor și rata de creștere a creditării în 
statele membre și impactul lor asupra 
stabilității financiare și a evoluției 
contului curent, precum și ratele de 
schimb efective reale din statele membre,

Or.en

Amendamentul 244
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere autorităților europene de 
supraveghere competențe exclusive de 
supraveghere asupra instituțiilor 
financiare transfrontaliere mari,

Or.en

Amendamentul 245
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 6 – paragraful 1 – liniuța 1b (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere rolul atribuțiile de 
supraveghere micro și macroprudențială 
unei singure autorități,

Or.en

Amendamentul 246
Edward Scicluna

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 7 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să îmbunătățească competențele de 
investigație ale Comisiei (Eurostat), cum ar 
fi inspecțiile la fața locului fără preaviz și 
accesul acesteia la toate informațiile 
contabile și bugetare, în vederea evaluării 
calității finanțelor publice,

– să îmbunătățească competențele de 
investigație ale Comisiei (Eurostat), cum ar 
fi inspecțiile la fața locului fără preaviz și 
accesul acesteia la toate informațiile 
contabile și bugetare, inclusiv reuniunile 
cu persoane sau agenții familiarizate cu 
astfel de informații, cum ar fi economiști 
independenți, organizații de întreprinderi 
și sindicate, în vederea evaluării calității 
finanțelor publice,

Or.en
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Amendamentul 247
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 7 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să îmbunătățească competențele de 
investigație ale Comisiei (Eurostat), cum ar 
fi inspecțiile la fața locului fără preaviz și 
accesul acesteia la toate informațiile 
contabile și bugetare, în vederea evaluării 
calității finanțelor publice,

– să îmbunătățească competențele de 
investigație ale Comisiei (Eurostat), cum ar 
fi inspecțiile la fața locului fără preaviz și 
accesul acesteia la toate informațiile 
contabile și bugetare, în vederea evaluării 
calității finanțelor publice; dacă este cazul, 
aceste măsuri ar trebui să fie însoțite de o 
majorare a resurselor sale bugetare și 
umane,

Or.en

Amendamentul 248
Sławomir Witold Nitras

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 7 – paragraful 1 – liniuța 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să îmbunătățească competențele de 
investigație ale Comisiei (Eurostat), cum ar 
fi inspecțiile la fața locului fără preaviz și 
accesul acesteia la toate informațiile 
contabile și bugetare, în vederea evaluării 
calității finanțelor publice,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or.en

Amendamentul 249
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 7 – paragraful 1 – liniuța 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună statelor membre să indice care – să impună statelor membre să indice care 
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date furnizate Comisiei (Eurostat) sunt 
justificate de declarații naționale de 
asigurare și de un raport al unui auditor 
independent,

date furnizate Comisiei (Eurostat) sunt 
justificate de un raport al unui auditor 
independent,

Or.en

Amendamentul 250
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 7 – paragraful 1 – liniuța 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă sancțiuni financiare și nu 
numai în cazul furnizării de statistici care 
nu respectă principiile statistice prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 223/2009,

– să introducă sancțiuni în cazul furnizării 
de statistici care nu respectă principiile 
statistice prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009,

Or.en

Amendamentul 251
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 7 – paragraful 1 – liniuța 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să revizuiască necesitatea armonizării 
suplimentare a datelor, relevantă pentru 
cadrul de guvernanță economică propus în 
prezenta anexă; îndeosebi, să asigure un
cadru de calitate adecvat pentru acele 
statistici europene necesare pentru 
îmbunătățirea cadrului de monitorizare 
analitică, inclusiv graficul, pentru 
asigurarea unei monitorizări multilaterale 
eficiente, așa cum este prevăzut în
recomandarea 1,

– să abordeze problema noilor cerințe 
statistice relevante pentru cadrul de 
guvernanță economică propus în prezenta 
anexă; în special, să asigure un răspuns 
statistic european la cadrul de 
monitorizare analitică îmbunătățit 
(inclusiv un „grafic de performanțe”),
solicitat la recomandarea 1,

Or.en
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Amendamentul 252
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 8 – paragraful 1 – liniuța 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă o reprezentare a zonei 
euro/UE în cadrul FMI și al altor instituții 
financiare relevante, după caz,

– să prevadă o reprezentare a zonei 
euro/UE în cadrul FMI și al altor instituții 
financiare relevante, după caz, în plus față 
de reprezentarea existentă a statelor 
membre,

Or.en

Amendamentul 253
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 8 – paragraful 1 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să includă, în spiritul dispozițiilor 
tratatului, o procedură pentru a informa 
complet și a implica Parlamentul 
European înainte de adoptarea unei 
decizii în conformitate cu articolul 138 
din TFUE.

Or.en

Amendamentul 254
Elisa Ferreira

Propunere de rezoluție
Anexa 1 – subtitlul 8 – paragraful 1 – liniuța 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească o agendă internațională 
specifică și clară privind zona euro/UE 
care să garanteze condiții echitabile de 
concurență pe plan internațional în 
cadrul agendei UE de supraveghere și de 
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reglementare financiară, fiscală și 
antifraudă.

Or.en


