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Amendamentul 1
Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
Afaceri Economice și Financiare din 
13 noiembrie 2012, în special în materie 
fiscală;

Or. en

Amendamentul 2
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât zona euro în ansamblul său se 
confruntă cu o recesiune dublă;

A. întrucât zona euro în ansamblul său se 
confruntă cu o recesiune cauzată de 
datoriile suverane și de criza financiară;

Or. en

Amendamentul 3
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât liberalizarea pieței financiare 
și deregularizarea industriilor-cheie au 
contribuit la cea mai severă criză 
economică de după Al Doilea Război 
Mondial;
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Or. en

Amendamentul 4
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, odată cu introducerea 
monedei unice, a crescut numărul 
dezechilibrelor macroeconomice pe 
măsură ce unele țări au aplicat politici de 
tipul „cerșește de la vecin”, concomitent 
cu scăderea salariilor reale și slăbirea 
sistemelor de securitate socială;

Or. en

Amendamentul 5
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza a avut consecințe 
devastatoare pentru viețile a milioane de 
europeni, astfel cum au arătat statisticile 
oficiale privind ocuparea forței de muncă: 
în UE, peste 8 milioane de persoane și-au 
pierdut deja locul de muncă începând din 
2008; peste 25 de milioane de europeni 
sunt în prezent șomeri, iar dintre aceștia 
aproape 11 milioane s-au aflat în șomaj de 
peste un an; în prezent, șomajul afectează 
aproape 10 milioane de tineri; doar pe 
parcursul anului trecut, 2 milioane de 
persoane și-au pierdut locul de muncă;

B. întrucât criza a avut consecințe 
devastatoare pentru viețile a milioane de 
europeni, astfel cum au arătat statisticile 
oficiale privind ocuparea forței de muncă: 
în UE, peste 8 milioane de persoane și-au 
pierdut deja locul de muncă începând din 
2008; peste 25 de milioane de europeni 
sunt în prezent șomeri, iar dintre aceștia 
aproape 11 milioane s-au aflat în șomaj de 
peste un an; în prezent, șomajul afectează 
aproape 10 milioane de tineri; doar pe 
parcursul anului trecut, 2 milioane de 
persoane și-au pierdut locul de muncă;
întrucât condițiile de muncă din toate 
statele membre ale UE se deteriorează cu 
repeziciune ca urmare a deregularizării 
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piețelor muncii și a politicilor salariale 
deflaționiste;

Or. en

Amendamentul 6
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât rigiditatea regularizării pieței 
muncii în mai multe state membre nu 
dispune de flexibilitate în a absorbi în 
mod eficace șocuri precum criza actuală; 
întrucât legislația privind piața muncii 
protejează în mod disproporționat 
persoanele care au acces la informații și 
are un impact negativ asupra incluziunii 
tinerilor în forța de muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât inegalitatea crește dramatic 
conducând la o fragmentare 
socioeconomică a societăților, care va 
avea în cele din urmă un impact negativ 
asupra fiecărui cetățean al Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 8
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât disparitatea în ceea ce 
privește ratele șomajului între statele 
membre a crescut totuși dramatic;

Or. en

Amendamentul 9
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 
2007, la începutul crizei, deficitul public 
mediu pentru zona euro se ridica la numai 
0,6 % și prezenta o tendință descendentă, 
îndreptându-se spre un punct de echilibru;

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 
2007, la începutul crizei, deficitul public 
mediu pentru zona euro se ridica la 0,7 % 
și prezenta o tendință descendentă, 
îndreptându-se spre un punct de echilibru;

Or. en

Amendamentul 10
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 
2007, la începutul crizei, deficitul public 
mediu pentru zona euro se ridica la numai 
0,6 % și prezenta o tendință descendentă, 

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 
2007, la începutul crizei, deficitul public 
mediu pentru zona euro se ridica la numai 
0,6 % și prezenta o tendință descendentă, 
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îndreptându-se spre un punct de echilibru; îndreptându-se spre bugete globale 
echilibrate; întrucât au fost făcute eforturi 
anticiclice insuficiente pe durata anilor 
buni, dat fiind faptul că bula datoriilor a 
contribuit la o creștere artificială a 
veniturilor publice într-un mod 
nesustenabil în mai multe state membre;

Or. en

Amendamentul 11
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 
2007, la începutul crizei, deficitul public 
mediu pentru zona euro se ridica la numai 
0,6 % și prezenta o tendință descendentă, 
îndreptându-se spre un punct de 
echilibru;

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 
2007, la începutul crizei, deficitul public 
mediu pentru zona euro se ridica la numai 
0,6 %;

Or. en

Amendamentul 12
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât ar trebui reamintit faptul că, 
în 2007, la debutul crizei, țările care în 
prezent trec prin cele mai mari dificultăți 
au acumulat deficite excesive ale 
conturilor curente;

Or. en
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Amendamentul 13
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză, în absența unor 
instrumente anticiclice europene;

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză și, în special, de 
socializarea ulterioară a costurilor 
rezultate ca urmare a sprijinului public 
extraordinar acordat sectorului financiar, 
precum și necesitatea declanșării unor 
stabilizatori automați, întrucât absența 
unor instrumente anticiclice europene și a 
unor amortizoare de șoc a creat 
externalități negative și efecte de 
propagare și nu a contribuit la 
îmbunătățirea situației globale;

Or. en

Amendamentul 14
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză, în absența unor 
instrumente anticiclice europene;

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre, a fost declanșată în 
principal de necesitatea sectorului public 
de a salva instituțiile financiare în 
vederea unei stabilități financiare;

Or. en
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Amendamentul 15
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză, în absența unor 
instrumente anticiclice europene;

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre este rezultatul unei recesiuni 
internaționale foarte profunde, ale cărei 
efecte au fost amânate ca urmare a 
răspunsului autorităților publice de a 
salva economiile naționale prin utilizarea 
a sute de miliarde de euro în total;

Or. en

Amendamentul 16
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în
numeroase state membre, a fost declanșată 
de reacția guvernelor la criză, în absența 
unor instrumente anticiclice europene;

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public din perioada 2007-2009
din numeroase state membre a fost 
declanșată de reacția guvernelor la criză;

Or. en

Amendamentul 17
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză, în absența unor 
instrumente anticiclice europene;

D. întrucât situația deficitului public și a 
datoriei publice din numeroase state 
membre s-a deteriorat brusc începând din 
2009;

Or. en

Amendamentul 18
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză, în absența unor 
instrumente anticiclice europene;

D. întrucât deteriorarea severă a situației 
deficitului public și a datoriei publice, care 
a survenit începând din 2009 în numeroase 
state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criza financiară, în absența 
unor instrumente anticiclice europene;

Or. en

Amendamentul 19
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât deficitul public mediu pentru 
zona euro a atins un vârf în 2009 la 6,3 % 
și, de atunci, tendința s-a inversat cu 
deficitele publice medii în 2010 la 6,2 %, 
în 2011 la 4,1 % și o continuare a scăderii 
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în primele două trimestre ale anului 2012;

Or. en

Amendamentul 20
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât asumarea unor angajamente 
credibile pentru luarea de măsuri de 
consolidare favorabile creșterii economice 
constituie o condiție prealabilă pentru 
orice soluție durabilă la situația datoriilor 
și deficitelor excesive din cea mai mare 
parte a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 21
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât criza subliniază nevoia 
esențială de a lansa sau a completa 
reformele structurale necesare;

Or. en

Amendamentul 22
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și 
din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au avut un 
efect reversiv asupra redresării moderate 
a situației economice din 2010, ca urmare 
a restricțiilor masive și premature aplicate 
politicii bugetare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și 
din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au avut un 
efect reversiv asupra redresării moderate 
a situației economice din 2010, ca urmare 
a restricțiilor masive și premature aplicate 
politicii bugetare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și E. întrucât analiza statisticilor din 2011 și 
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din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au avut un efect 
reversiv asupra redresării moderate a 
situației economice din 2010, ca urmare a 
restricțiilor masive și premature aplicate 
politicii bugetare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

din 2012 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate demonstrează o 
redresare moderată și o reducere a ratelor 
dobânzii pe piața obligațiunilor în 
următorii ani; întrucât efectele de 
contradicție pe termen scurt vor fi 
compensate de o creștere sustenabilă și de 
încrederea pe piețe ca urmare a 
consolidării politicii fiscale;

Or. en

Amendamentul 25
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și 
din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au avut un efect 
reversiv asupra redresării moderate a 
situației economice din 2010, ca urmare a 
restricțiilor masive și premature aplicate 
politicii bugetare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și 
din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au contribuit în 
mod semnificativ la un efect reversiv 
asupra redresării moderate a situației 
economice din 2010, ca urmare a 
restricțiilor masive și premature aplicate 
politicii fiscale, împreună cu procesul de 
reducere a efectului de levier în 
desfășurare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 26
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și 
din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au avut un
efect reversiv asupra redresării moderate a 
situației economice din 2010, ca urmare a
restricțiilor masive și premature aplicate
politicii bugetare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și 
din 2011 arată acum cu claritate că un efect 
reversiv asupra redresării moderate a 
situației economice din 2010 rezultate ca 
urmare a faptului că amânarea efectelor 
crizei profunde nu a putut fi continuată 
cu alocări masive de bani publici, însă 
efectele negative trebuiau rezolvate, iar 
restructurarea necesară a economiilor 
trebuia realizată;

Or. en

Amendamentul 27
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și
din 2011 arată acum cu claritate că 
opțiunile politice adoptate au avut un efect 
reversiv asupra redresării moderate a 
situației economice din 2010, ca urmare a 
restricțiilor masive și premature aplicate 
politicii bugetare, care au avut efecte de 
contracție încă resimțite asupra statelor 
membre;

E. întrucât analiza statisticilor din 2010,
din 2011 și din 2012 arată acum cu 
claritate că opțiunile politice adoptate au 
avut un efect reversiv asupra redresării 
moderate a situației economice din 2010, 
ca urmare a restricțiilor masive și 
premature aplicate politicii fiscale, care au 
avut efecte de contracție încă resimțite 
asupra statelor membre;

Or. en

Amendamentul 28
Werner Langen

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

Ea. întrucât politicile fiscale 
expansioniste au cauzat efecte severe și 
semnificative de eliminare, având efecte 
negative puternice asupra creșterii;

Or. en

Amendamentul 29
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la 
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013, deoarece există probabilitatea ca 
acestea să se bazeze pe un multiplicator 
fiscal subestimat, care va conduce, astfel, 
la subaprecierea efectului negativ al 
actualei contracții bugetare asupra 
creșterii economice;

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
calculele dimensiunii multiplicatorilor 
fiscali realizate de FMI în Raportul 
economic mondial pentru octombrie 2012, 
care a fost larg răspândit în dezbaterea cu 
privire la consolidarea bugetară în 
Europa, s-au dovedit a fi profund 
deficitare și insuficient de solide;

Or. en

Amendamentul 30
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la 
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013, deoarece există probabilitatea ca 
acestea să se bazeze pe un multiplicator 
fiscal subestimat, care va conduce, astfel, 
la subaprecierea efectului negativ al 
actualei contracții bugetare asupra 
creșterii economice;

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013;

Or. en

Amendamentul 31
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la 
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013, deoarece există probabilitatea ca 
acestea să se bazeze pe un multiplicator 
fiscal subestimat, care va conduce, astfel, 
la subaprecierea efectului negativ al 
actualei contracții bugetare asupra 
creșterii economice;

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013;
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Or. en

Amendamentul 32
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la 
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013, deoarece există probabilitatea ca 
acestea să se bazeze pe un multiplicator 
fiscal subestimat, care va conduce, astfel, 
la subaprecierea efectului negativ al 
actualei contracții bugetare asupra 
creșterii economice;

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la 
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013;

Or. en

Amendamentul 33
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 trebuiau să fie revizuite în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012, parțial ca urmare a unei 
întârzieri de punere în aplicare a unor 
reforme structurale de consolidare a 
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numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013, deoarece există probabilitatea ca 
acestea să se bazeze pe un multiplicator 
fiscal subestimat, care va conduce, astfel, 
la subaprecierea efectului negativ al 
actualei contracții bugetare asupra 
creșterii economice;

creșterii; întrucât în previziunile sale din 
toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013 va depinde de punerea în aplicare a 
programelor de ajustare și a reformelor 
structurale de consolidare a creșterii;

Or. en

Amendamentul 34
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există dubii serioase cu privire la
corectitudinea acestor previziuni pentru 
2013, deoarece există probabilitatea ca 
acestea să se bazeze pe un multiplicator 
fiscal subestimat, care va conduce, astfel, 
la subaprecierea efectului negativ al 
actualei contracții bugetare asupra creșterii 
economice;

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 
2012 au fost revizuite succesiv în sens 
descendent, de la 1,8 % în primăvara 
anului 2011 până la -0,4 % în toamna 
anului 2012; întrucât în previziunile sale 
din toamna anului curent, Comisia 
preconizează o creștere a PIB-ului de 
numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât 
există riscuri serioase de evoluție negativă
în ceea ce privește aceste previziuni pentru 
2013, deoarece, printre altele, există 
probabilitatea ca acestea să se bazeze pe un 
multiplicator fiscal subestimat, care va 
conduce, astfel, la blocarea efectului 
negativ al actualei contracții bugetare 
asupra creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 35
Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât piața unică este un vector 
principal pentru creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă în Europa și 
întrucât o punere în aplicare mai 
ambițioasă a Directivei privind serviciile 
nu a putut asigura o creștere estimativă 
cu 1,8 % a PIB-ului; întrucât, în 
circumstanțele economice actuale, în 
special, Uniunea nu își poate permite să 
lase neexploatate astfel de potențiale de 
creștere imediată; întrucât transpunerea, 
implementarea, aplicarea și respectarea 
stricte ale dispozițiilor privind piața unică 
sunt, prin urmare, indispensabile pentru a 
beneficia de potențialele imediate și încă 
neutilizate;

Or. en

Amendamentul 36
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât valoarea multiplicatorilor 
fiscali în perioadele de recesiune 
economică poate fi de două sau de trei ori 
mai mare decât în perioadele economice 
normale, în care deviația PIB („output 
gap”) este aproape de valoarea 0;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Werner Langen
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât valoarea multiplicatorilor 
fiscali în perioadele de recesiune 
economică poate fi de două sau de trei ori 
mai mare decât în perioadele economice 
normale, în care deviația PIB („output 
gap”) este aproape de valoarea 0;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât valoarea multiplicatorilor 
fiscali în perioadele de recesiune 
economică poate fi de două sau de trei ori 
mai mare decât în perioadele economice 
normale, în care deviația PIB („output 
gap”) este aproape de valoarea 0;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât valoarea multiplicatorilor 
fiscali în perioadele de recesiune 
economică poate fi de două sau de trei ori 
mai mare decât în perioadele economice 
normale, în care deviația PIB („output 

eliminat
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gap”) este aproape de valoarea 0;

Or. en

Amendamentul 40
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât valoarea multiplicatorilor fiscali 
în perioadele de recesiune economică 
poate fi de două sau de trei ori mai mare 
decât în perioadele economice normale, în 
care deviația PIB („output gap”) este 
aproape de valoarea 0;

G. întrucât valoarea multiplicatorilor fiscali 
este, în pofida a 70 de ani de încercări de 
a-i cuantifica, deosebit de incertă, 
oferindu-le astfel o bază insuficientă 
pentru formularea de politici economice;

Or. en

Amendamentul 41
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât valoarea multiplicatorilor fiscali 
în perioadele de recesiune economică poate 
fi de două sau de trei ori mai mare decât în 
perioadele economice normale, în care 
deviația PIB („output gap”) este aproape 
de valoarea 0;

G. întrucât valoarea multiplicatorilor fiscali 
în perioadele de recesiune economică și, în 
special, în perioada de după criza 
financiară severă, poate fi de două până la
de patru ori mai mare decât în perioadele 
economice normale;

Or. en

Amendamentul 42
Gunnar Hökmark
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât deficitele constante au un 
impact negativ asupra creșterii 
economice; întrucât disciplina fiscală 
trebuie aprobată în mod convingător cu 
scopul de a preveni deficitele de tipul 
celor observate în Europa pe parcursul 
ultimului deceniu de la apariție, dat fiind 
faptul că acestea au avut un efect 
dezastruos în ceea ce privește creșterea, 
precum și ocuparea forței de muncă într-o 
serie de state membre;

Or. en

Amendamentul 43
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât consolidarea fiscală simultană 
din majoritatea statelor membre ale UE a 
sporit, totodată, valoarea multiplicatorului 
fiscal valabil în întreaga zonă euro, iar 
impactul acesteia a fost amplificat de 
gradul ridicat de deschidere al 
economiilor europene în cadrul pieței 
interne;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât consolidarea fiscală simultană 
din majoritatea statelor membre ale UE a 
sporit, totodată, valoarea multiplicatorului 
fiscal valabil în întreaga zonă euro, iar 
impactul acesteia a fost amplificat de 
gradul ridicat de deschidere al 
economiilor europene în cadrul pieței 
interne;

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât consolidarea fiscală simultană 
din majoritatea statelor membre ale UE a 
sporit, totodată, valoarea multiplicatorului 
fiscal valabil în întreaga zonă euro, iar 
impactul acesteia a fost amplificat de 
gradul ridicat de deschidere al 
economiilor europene în cadrul pieței 
interne;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât consolidarea fiscală simultană 
din majoritatea statelor membre ale UE a 
sporit, totodată, valoarea multiplicatorului 

H. întrucât este foarte incert dacă
consolidarea fiscală simultană din 
majoritatea statelor membre ale UE a sporit
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fiscal valabil în întreaga zonă euro, iar 
impactul acesteia a fost amplificat de 
gradul ridicat de deschidere al 
economiilor europene în cadrul pieței 
interne;

sau nu valoarea multiplicatorului fiscal 
valabil în întreaga zonă euro;

Or. en

Amendamentul 47
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât consolidarea fiscală simultană
din majoritatea statelor membre ale UE a 
sporit, totodată, valoarea multiplicatorului 
fiscal valabil în întreaga zonă euro, iar 
impactul acesteia a fost amplificat de 
gradul ridicat de deschidere al 
economiilor europene în cadrul pieței 
interne;

H. întrucât consolidarea fiscală din 
majoritatea statelor membre ale UE 
constituie o cerință preliminară pentru 
restabilirea încrederii și a creșterii pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 48
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât fiecare stat membru suferă 
datorită consecințelor propriilor sale 
restricții bugetare și ca urmare a 
consolidării fiscale rapide și sincronizate 
puse în aplicare de către celelalte state 
membre;

I. întrucât fiecare stat membru urmărește o 
strategie fiscală diferită conform propriei 
situații bugetare, luând totodată în 
considerare întreaga zonă euro;

Or. en
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Amendamentul 49
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât fiecare stat membru suferă 
datorită consecințelor propriilor sale 
restricții bugetare și ca urmare a 
consolidării fiscale rapide și sincronizate 
puse în aplicare de către celelalte state 
membre;

I. întrucât toate statele membre suferă ca 
urmare a consecințelor crizei și se 
confruntă cu necesitatea de a se îndrepta 
spre consolidare fiscală și, în același timp, 
de a încerca și a îmbunătăți 
competitivitatea globală a economiilor lor 
în vederea unor mai bune acțiuni în 
cadrul unei concurențe internaționale de 
consolidare;

Or. en

Amendamentul 50
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât fiecare stat membru suferă 
datorită consecințelor propriilor sale 
restricții bugetare și ca urmare a 
consolidării fiscale rapide și sincronizate 
puse în aplicare de către celelalte state 
membre;

I. întrucât statele membre implementează 
consolidarea fiscală într-un mod diferit, 
iar toate statele membre trebuie să 
soluționeze efectele secundare 
transnaționale în materie fiscală;

Or. en

Amendamentul 51
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât fiecare stat membru suferă 
datorită consecințelor propriilor sale 
restricții bugetare și ca urmare a 
consolidării fiscale rapide și sincronizate 
puse în aplicare de către celelalte state 
membre;

I. întrucât unele state membre suferă doar 
pe termen scurt ca urmare a consecințelor
unei stabilizări fiscale necesare întrucât 
există dovezi solide potrivit cărora 
consolidarea fiscală rapidă și reformele 
structurale realizate de alte state membre
vor avea efecte secundare pozitive și o 
reducere a eliminării pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 52
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât fiecare stat membru suferă 
datorită consecințelor propriilor sale 
restricții bugetare și ca urmare a 
consolidării fiscale rapide și sincronizate 
puse în aplicare de către celelalte state 
membre;

I. întrucât fiecare stat membru suferă ca 
urmare a consecințelor propriilor sale 
restricții bugetare și ca urmare a 
consolidării fiscale puse în aplicare de 
către celelalte state membre, fiind cazul 
special al țărilor care se confruntă cu 
dificultăți economice severe;

Or. en

Amendamentul 53
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală are drept rezultat reducerea cererii, 
a salariilor și a prețurilor și, în același 
timp, creșterea ratei șomajului;

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală vizează menținerea nivelului 
creșterii cheltuielilor publice sub rata de 
creștere pe termen mediu a PIB-ului;
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Or. en

Amendamentul 54
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală are drept rezultat reducerea 
cererii, a salariilor și a prețurilor și, în 
același timp, creșterea ratei șomajului;

J. întrucât consolidarea fiscală și reforma 
structurală constituie o necesitate ca 
fiecare stat membru în parte și întreaga 
UE să se întoarcă la creștere și 
prosperitate pe termen lung; întrucât 
orice incertitudine în ceea ce privește 
angajamentul statelor membre față de 
procesul de reformă adoptat ar fi în 
detrimentul predilecției de a investi și al 
oportunităților economice ale unui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 55
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală are drept rezultat reducerea cererii, 
a salariilor și a prețurilor și, în același timp, 
creșterea ratei șomajului;

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală reduce cererea cumulată și creează 
presiuni descendente asupra salariilor și a 
prețurilor și, în același timp, crește rata
șomajului;

Or. en
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Amendamentul 56
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală are drept rezultat reducerea cererii,
a salariilor și a prețurilor și, în același 
timp, creșterea ratei șomajului;

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală tinde să înghețe sau să reducă 
salariile și prețurile, sporind astfel 
competitivitatea, și întrucât trebuie găsit 
un echilibru pentru a diminua 
consecințele cererii generale reduse 
temporar și ale ratei mari a șomajului în 
special în sectoarele economice care 
necesită o egalizare;

Or. en

Amendamentul 57
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală are drept rezultat reducerea 
cererii, a salariilor și a prețurilor și, în 
același timp, creșterea ratei șomajului;

J. întrucât politicile fiscale afectează 
cererea, salariile, prețurile și șomajul; 

Or. en

Amendamentul 58
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare J. întrucât o strategie de consolidare fiscală
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fiscală are drept rezultat reducerea cererii, 
a salariilor și a prețurilor și, în același 
timp, creșterea ratei șomajului;

face parte din deprecierea internă 
necesară din unele state membre, având 
drept rezultat ocuparea forței de muncă și 
creșterea economică durabilă pe viitor;

Or. en

Amendamentul 59
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală are drept rezultat reducerea cererii, 
a salariilor și a prețurilor și, în același timp, 
creșterea ratei șomajului;

J. întrucât strategia de consolidare fiscală 
din unele state membre are drept rezultat 
reducerea cererii, a salariilor și a prețurilor 
și, în același timp, creșterea ratei șomajului 
pe termen scurt; întrucât nivelurile 
excesive ale datoriilor publice și private 
limitează sfera de aplicare pentru 
activitățile și investițiile noi;

Or. en

Amendamentul 60
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât prosperitatea economică 
viitoare a Europei depinde fundamental 
de abilitatea acesteia de a utiliza pe deplin 
resursele de muncă, inclusiv de 
participarea crescută a femeilor pe piața 
muncii;

Or. en
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Amendamentul 61
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât studii recente ale Fondului 
Monetar Internațional (FMI) au 
demonstrat că o consolidare fiscală 
treptată și uniformă este preferabilă unei 
strategii de reducere prea rapidă și bruscă a 
dezechilibrelor de la nivelul finanțelor 
publice;

K. întrucât o consolidare fiscală treptată și 
uniformă este preferabilă unei strategii de 
reducere rapidă și bruscă a dezechilibrelor 
de la nivelul finanțelor publice, însă 
situația economiei din unele state membre 
nu oferă o alternativă pentru recâștigarea 
accesului pe piață și observarea 
randamentului investiției;

Or. en

Amendamentul 62
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât studii recente ale Fondului 
Monetar Internațional (FMI) au demonstrat 
că o consolidare fiscală treptată și uniformă 
este preferabilă unei strategii de reducere 
prea rapidă și bruscă a dezechilibrelor de la 
nivelul finanțelor publice;

K. întrucât studii recente ale Fondului 
Monetar Internațional (FMI) au demonstrat 
că o consolidare fiscală treptată și uniformă 
este preferabilă unei strategii de reducere 
prea rapidă și bruscă a dezechilibrelor de la 
nivelul finanțelor publice; întrucât 
instrumentele existente contribuie deja la 
o astfel de uniformizare;

Or. en

Amendamentul 63
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul K
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât studii recente ale Fondului 
Monetar Internațional (FMI) au 
demonstrat că o consolidare fiscală treptată 
și uniformă este preferabilă unei strategii 
de reducere prea rapidă și bruscă a 
dezechilibrelor de la nivelul finanțelor 
publice;

K. întrucât studii recente ale Fondului 
Monetar Internațional (FMI) sugerează că 
o consolidare fiscală treptată și uniformă 
este preferabilă unei strategii de reducere 
prea rapidă și bruscă a dezechilibrelor de la 
nivelul finanțelor publice și, astfel, o viteză 
optimă trebuie gândită în fiecare stat 
membru, luând în considerare combinația 
de condiții-limită specifică fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 64
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât tabloul de bord al procedurii 
de dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre uriașe în cadrul 
Uniunii Europene, în special în cadrul 
zonei euro; media pe trei ani a soldului 
contului curent exprimată ca procent din 
PIB prezintă un excedent semnificativ 
doar în cazul a trei țări [Luxemburg și 
Țările de Jos (+7,5) și Germania (+5,9)], 
în timp ce pentru cea mai mare parte 
dintre celelalte state membre această 
valoare este negativă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul L
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de 
dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre uriașe în cadrul 
Uniunii Europene, în special în cadrul 
zonei euro; media pe trei ani a soldului 
contului curent exprimată ca procent din 
PIB prezintă un excedent semnificativ 
doar în cazul a trei țări [Luxemburg și 
Țările de Jos (+7,5) și Germania (+5,9)], 
în timp ce pentru cea mai mare parte 
dintre celelalte state membre această 
valoare este negativă;

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de 
dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre substanțiale în 
cadrul Uniunii Europene, în special în 
cadrul zonei euro;

Or. en

Amendamentul 66
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de 
dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre uriașe în cadrul 
Uniunii Europene, în special în cadrul 
zonei euro; media pe trei ani a soldului 
contului curent exprimată ca procent din 
PIB prezintă un excedent semnificativ 
doar în cazul a trei țări [Luxemburg și 
Țările de Jos (+7,5) și Germania (+5,9)], 
în timp ce pentru cea mai mare parte dintre 
celelalte state membre această valoare este
negativă;

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de 
dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre uriașe în cadrul 
Uniunii Europene, în special în cadrul 
zonei euro; media pe trei ani a soldului 
contului curent exprimată ca procent din 
PIB prezintă cea mai mare parte dintre
statele membre ca având această valoare 
negativă;

Or. en

Amendamentul 67
Marisa Matias
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Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de 
dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre uriașe în cadrul 
Uniunii Europene, în special în cadrul 
zonei euro; media pe trei ani a soldului 
contului curent exprimată ca procent din 
PIB prezintă un excedent semnificativ doar 
în cazul a trei țări [Luxemburg și Țările de 
Jos (+7,5) și Germania (+5,9)], în timp ce 
pentru cea mai mare parte dintre celelalte 
state membre această valoare este negativă;

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de 
dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 
ilustrează dezechilibre uriașe în cadrul 
Uniunii Europene, în special în cadrul 
zonei euro; media pe trei ani a soldului 
contului curent exprimată ca procent din 
PIB prezintă un excedent semnificativ doar 
în cazul a trei țări [Luxemburg și Țările de 
Jos (+7,5) și Germania (+5,9)], în timp ce 
pentru cea mai mare parte dintre celelalte 
state membre această valoare este negativă;
întrucât nu există încă nicio justificare 
concisă pentru abordarea asimetrică 
privind deficitele și excedentele din MIP;

Or. en

Amendamentul 68
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât ratele IAPC arată diferențe 
semnificative în cadrul UEM;

Or. en

Amendamentul 69
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul M
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că 
beneficiile furnizate de piața internă și de 
moneda unică sunt distribuite foarte 
inegal la nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că 
beneficiile furnizate de piața internă și de 
moneda unică sunt distribuite foarte 
inegal la nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite foarte inegal la 
nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite ca urmare a unor 
politici fiscale și economice locale 
nesănătoase anterioare ale acestor state 
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economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

membre;

Or. en

Amendamentul 72
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite foarte inegal la 
nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

M. întrucât beneficiile furnizate de piața 
internă și de moneda unică sunt distribuite 
inegal la nivelul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 73
Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite foarte inegal la 
nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite foarte inegal la 
nivelul statelor membre, având în vedere, 
de asemenea, nivelurile diferite de 
competitivitate și sustenabilitate a creșterii 
în statele membre;

Or. en
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Amendamentul 74
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite foarte inegal la 
nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

M. întrucât o liberalizare ulterioară a 
serviciilor ar dezvolta piața internă și ar 
permite tuturor statelor membre să profite 
de întregul său potențial;

Or. en

Amendamentul 75
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile 
furnizate de piața internă și de moneda 
unică sunt distribuite foarte inegal la 
nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

M. întrucât acest lucru arată că 
competitivitatea economiilor de pe piața 
internă și din zona euro variază foarte 
mult la nivelul statelor membre, ceea ce 
diminuează marja de manevră a 
economiilor mai puțin performante în 
reacția lor la criză;

Or. en

Amendamentul 76
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul N
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din 
PIB, iar în cazul Portugaliei, Spaniei și 
Italiei, această orientare bugetară este 
echivalentă cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 
puncte procentuale din PIB, în condițiile 
în care nu există indicii semnificative 
privind îmbunătățirea situației economice 
și bugetare, iar consecințele negative pe 
plan social sunt extreme, ceea ce face 
necesară o nouă evaluare a politicilor 
aplicate;

N. întrucât măsurile de consolidare 
adoptate de o serie de state membre au 
atins un nivel fără precedent;

Or. en

Amendamentul 77
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât măsurile de austeritate 
adoptate de o serie de state membre au 
atins un nivel fără precedent: orientarea 
bugetară a Greciei în perioada 2010-2012 
este evaluată la 18 puncte procentuale din 
PIB, iar în cazul Portugaliei, Spaniei și 
Italiei, această orientare bugetară este 
echivalentă cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 
puncte procentuale din PIB, în condițiile în 
care nu există indicii semnificative 
privind îmbunătățirea situației economice 
și bugetare, iar consecințele negative pe 
plan social sunt extreme, ceea ce face 
necesară o nouă evaluare a politicilor 
aplicate;

N. întrucât orientarea bugetară a Greciei în 
perioada 2010-2012 este evaluată la 18 
puncte procentuale din PIB, iar în cazul 
Portugaliei, Spaniei și Italiei, această 
orientare bugetară este echivalentă cu 7,5, 
6,5 și, respectiv, 4,8 puncte procentuale din 
PIB, cu consecințe negative extreme pe 
plan social, însă aceasta se îmbunătățește 
și produce indicii semnificative privind 
îmbunătățirea situației economice și 
fiscale;

Or. en
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Amendamentul 78
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, în condițiile în care 
nu există indicii semnificative privind 
îmbunătățirea situației economice și 
bugetare, iar consecințele negative pe 
plan social sunt extreme, ceea ce face 
necesară o nouă evaluare a politicilor 
aplicate;

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, cu indicii 
semnificative privind îmbunătățirea pe 
termen lung a situației economice și 
fiscale, ceea ce face necesară continuarea
politicilor aplicate;

Or. en

Amendamentul 79
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, în condițiile în care 
nu există indicii semnificative privind 

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, însă există indicii 
semnificative privind îmbunătățirea 
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îmbunătățirea situației economice și 
bugetare, iar consecințele negative pe 
plan social sunt extreme, ceea ce face 
necesară o nouă evaluare a politicilor 
aplicate;

situației economice și fiscale care arată că 
țările trebuie să continue traiectoria de 
ajustare;

Or. en

Amendamentul 80
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
de o serie de state membre au atins un 
nivel fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, în condițiile în care 
nu există indicii semnificative privind 
îmbunătățirea situației economice și 
bugetare, iar consecințele negative pe plan 
social sunt extreme, ceea ce face necesară 
o nouă evaluare a politicilor aplicate;

N. întrucât măsurile de consolidare
adoptate de unele state membre au atins un 
nivel fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, în condițiile în care 
nu există indicii semnificative privind 
îmbunătățirea situației economice și 
fiscale, iar consecințele negative pe plan 
social sunt extreme, ceea ce face necesară 
o monitorizare continuă a politicilor 
aplicate;

Or. en

Amendamentul 81
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate N. întrucât măsurile de austeritate adoptate 
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de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, în condițiile în care 
nu există indicii semnificative privind 
îmbunătățirea situației economice și 
bugetare, iar consecințele negative pe plan 
social sunt extreme, ceea ce face necesară 
o nouă evaluare a politicilor aplicate;

de o serie de state membre au atins un nivel 
fără precedent: orientarea bugetară a 
Greciei în perioada 2010-2012 este 
evaluată la 18 puncte procentuale din PIB, 
iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, 
această orientare bugetară este echivalentă 
cu 7,5, 6,5 și, respectiv, 4,8 puncte 
procentuale din PIB, în condițiile în care 
nu există indicii semnificative privind 
îmbunătățirea situației economice și 
fiscale, iar consecințele negative pe plan 
social sunt extreme, ceea ce face necesară 
o nouă evaluare a politicilor aplicate; 
întrucât excedentele primare au fost 
îmbunătățite în general;

Or. en

Amendamentul 82
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât există discrepanțe fără 
precedent între ratele dobânzilor pentru 
datoria suverană a statelor membre din 
zona euro, iar pentru anumite state 
membre aceste rate ale dobânzilor
continuă să aibă valori nesustenabile;

O. întrucât, în pofida eforturilor de 
reformă și consolidare ale statelor 
membre, piețele de obligațiuni suverane 
din zona euro se află în continuare în 
pericol, ceea ce se reflectă în nivelul 
ridicat al spread-urilor și al volatilității 
ratelor dobânzilor; întrucât declanșarea 
imediată și cauza principală a 
discrepanțelor fără precedent au 
constituit preocupări financiare ale 
piețelor în ceea ce privește soliditatea 
finanțelor publice din anumite state 
membre;

Or. en

Amendamentul 83
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât există discrepanțe fără 
precedent între ratele dobânzilor pentru 
datoria suverană a statelor membre din 
zona euro, iar pentru anumite state membre 
aceste rate ale dobânzilor continuă să aibă 
valori nesustenabile;

O. întrucât există discrepanțe fără 
precedent între ratele dobânzilor pentru 
datoria suverană a statelor membre din 
zona euro, iar pentru anumite state membre 
aceste rate ale dobânzilor continuă să aibă 
valori nesustenabile; întrucât comunicarea 
OMT a avut efecte însemnate în 
reducerea spread-urilor ratei dobânzii; 

Or. en

Amendamentul 84
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât există discrepanțe fără 
precedent între ratele dobânzilor pentru 
datoria suverană a statelor membre din 
zona euro, iar pentru anumite state 
membre aceste rate ale dobânzilor 
continuă să aibă valori nesustenabile;

O. întrucât există discrepanțe fără 
precedent între ratele dobânzilor pentru 
datoria suverană a statelor membre din 
zona euro, reflectând riscurile conexe 
acestor obligațiuni;

Or. en

Amendamentul 85
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât există discrepanțe fără O. întrucât există discrepanțe mari între 
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precedent între ratele dobânzilor pentru 
datoria suverană a statelor membre din 
zona euro, iar pentru anumite state membre 
aceste rate ale dobânzilor continuă să aibă 
valori nesustenabile;

ratele actuale ale dobânzilor pentru datoria 
suverană a statelor membre din zona euro, 
iar pentru anumite state membre aceste rate 
ale dobânzilor continuă să aibă valori 
nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 86
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Oa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât decalajul de competitivitate 
din zona euro se reflectă în divergențele 
dintre ratele dobânzilor pentru datoria 
suverană;

Or. en

Amendamentul 87
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ob (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ob. întrucât ratele ridicate ale dobânzii 
suverane dintr-un anumit stat membru 
din zona euro sunt cauzate de o lipsă de 
credibilitate în capacitatea sa de a realiza 
reforme structurale;

Or. en

Amendamentul 88
Philippe De Backer, Wolf Klinz
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Propunere de rezoluție
Considerentul Oc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oc. întrucât zona euro nu a reușit să 
utilizeze reducerea globală a ratelor 
dobânzilor datoriilor suverane în primii 
zece ani ai monedei euro cu scopul de a 
elimina decalajul de competitivitate, care, 
printre altele, s-a reflectat în deficite 
semnificative de cont curent și în costuri 
unitare ale muncii din ce în ce mai mari;

Or. en

Amendamentul 89
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Od (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Od. întrucât ajustarea actuală din 
anumite țări ar fi mai puțin dificilă din 
punct de vedere politic, economic și social 
dacă pentru ajustare ar fi fost utilizat 
climatul economic pozitiv din primii zece 
ani ai monedei euro;

Or. en

Amendamentul 90
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 

eliminat
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cererii lor interne, în special prin 
adaptarea nivelului salariilor;

Or. en

Amendamentul 91
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin 
adaptarea nivelului salariilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin adaptarea 
nivelului salariilor;

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin adaptarea 
nivelului salariilor și prin stimularea 
investițiilor orientate spre sectoare de 
consolidare a creșterii sustenabile, 
precum și prin creșterea capitalului global 
și a productivității resurselor;

Or. en
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Amendamentul 93
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin 
adaptarea nivelului salariilor;

P. întrucât toate țările ar trebui să își 
amelioreze cadrele fiscale locale;

Or. en

Amendamentul 94
Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin 
adaptarea nivelului salariilor;

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în timp ce țărilor cu un 
bilanț negativ al conturilor ar trebui să li 
se solicite să pună în aplicare reforme 
structurale pentru a-și spori 
competitivitatea pe piețele europene și 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 95
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul P
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin adaptarea
nivelului salariilor;

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării, atât a 
bilanțurilor fiscale, cât și a celor externe,
prin stimularea cererii lor interne, în 
special prin creșterea nivelului salariilor;

Or. en

Amendamentul 96
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin adaptarea 
nivelului salariilor;

P. întrucât ar fi trebuit ca unele țări care au 
un excedent să își asume o parte din 
sarcina ajustării nu doar prin mijloace 
financiare, ci și prin stimularea propriei 
cereri interne, în special prin adaptarea 
nivelului salariilor;

Or. en

Amendamentul 97
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite 
țărilor care au un excedent să își asume o 
parte din sarcina ajustării prin stimularea 
cererii lor interne, în special prin 
adaptarea nivelului salariilor;

P. întrucât ajustarea se produce, de 
asemenea, în țările care au excedent, în 
special prin adaptarea nivelului salariilor;

Or. en
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Amendamentul 98
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură 
să ofere argumente convingătoare pentru 
a demonstra că opțiunile de politică 
impuse vor aduce beneficii în timp și că 
acestea vor avea un impact echitabil și 
acceptabil asupra societății;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură 
să ofere argumente convingătoare pentru 
a demonstra că opțiunile de politică 
impuse vor aduce beneficii în timp și că 
acestea vor avea un impact echitabil și 
acceptabil asupra societății;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul Q
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură să 
ofere argumente convingătoare pentru a 
demonstra că opțiunile de politică impuse 
vor aduce beneficii în timp și că acestea 
vor avea un impact echitabil și acceptabil 
asupra societății;

Q. întrucât Comisia își propune măsuri de 
promovare a creșterii pe termen mediu și 
lung în vederea îmbunătățirii 
competitivității economiei europene;

Or. en

Amendamentul 101
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură să 
ofere argumente convingătoare pentru a 
demonstra că opțiunile de politică impuse 
vor aduce beneficii în timp și că acestea 
vor avea un impact echitabil și acceptabil 
asupra societății;

Q. întrucât opțiunile de politică impuse vor 
aduce beneficii în timp;

Or. en

Amendamentul 102
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură să 
ofere argumente convingătoare pentru a 
demonstra că opțiunile de politică impuse 
vor aduce beneficii în timp și că acestea 
vor avea un impact echitabil și acceptabil 
asupra societății;

Q. întrucât opțiunile de politică alese de 
Comisie vor aduce beneficii în timp;
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Or. en

Amendamentul 103
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură să 
ofere argumente convingătoare pentru a 
demonstra că opțiunile de politică impuse 
vor aduce beneficii în timp și că acestea 
vor avea un impact echitabil și acceptabil 
asupra societății;

Q. întrucât Comisia a adus argumente 
convingătoare pentru a demonstra că 
opțiunile de politică impuse vor aduce 
beneficii în timp și că acestea sunt 
necesare;

Or. en

Amendamentul 104
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât consolidarea fiscală nu ar 
trebui să pericliteze progresul atins de 
politicile de promovare a egalității de gen, 
nici să servească drept pretext pentru 
reducerea eforturilor în această privință;

Or. en

Amendamentul 105
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Considerentul R
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât creditele acordate sectorului 
privat continuă să fie insuficiente, iar 
fluxul creditelor private a fost încetinit;

R. întrucât creditele acordate sectorului 
privat reprezintă cheia pentru finanțarea 
economiei reale;

Or. en

Amendamentul 106
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât creditele acordate sectorului 
privat continuă să fie insuficiente, iar 
fluxul creditelor private a fost încetinit;

R. întrucât creditele acordate sectorului 
privat continuă să fie insuficiente, iar 
fluxul creditelor private a fost încetinit, în 
pofida diverselor programe privind 
lichiditățile instituite de BCE;

Or. en

Amendamentul 107
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât creditele acordate sectorului 
privat continuă să fie insuficiente, iar 
fluxul creditelor private a fost încetinit;

R. întrucât creditele acordate sectorului 
privat continuă să fie insuficiente, iar 
fluxul creditelor private a fost încetinit în 
mai multe state membre;

Or. en



AM\923070RO.doc 51/157 PE502.108v02-00

RO

Amendamentul 108
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile) constituie motorul 
economiei europene, statele membre ar 
trebui să le sprijine prin reducerea 
sarcinii administrative cu care ele se 
confruntă;

Or. en

Amendamentul 109
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât ajustarea trebuie percepută 
drept credibilă ca fluxurile de investiții să 
fie rambursate;

Or. en

Amendamentul 110
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât capacitatea de contribuție a 
contribuabililor este aproape epuizată în 
mai multe state membre; întrucât economia 
subterană europeană este estimată la 

S. întrucât capacitatea de contribuție a 
contribuabililor este supusă unei grave 
presiuni în mai multe state membre, 
întrucât există totuși loc pentru o 
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aproximativ 22,1 % din activitatea 
economică totală, iar pierderile aferente de 
venituri din impozite sunt estimate la 
aproximativ o mie de miliarde de EUR în 
fiecare an;

distribuire mai echilibrată și mai 
echitabilă a eforturilor în toate statele 
membre astfel încât să se diminueze 
sarcina fiscală pe muncă și să se 
mărească sarcina pe activități poluante și, 
mai general, pe activități care generează 
externalități negative costisitoare; întrucât 
economia subterană europeană este 
estimată la aproximativ 22,1 % din 
activitatea economică totală, iar pierderile 
aferente de venituri din impozite sunt 
estimate la aproximativ o mie de miliarde 
de EUR în fiecare an;

Or. en

Amendamentul 111
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât capacitatea de contribuție a 
contribuabililor este aproape epuizată în 
mai multe state membre; întrucât economia 
subterană europeană este estimată la 
aproximativ 22,1 % din activitatea 
economică totală, iar pierderile aferente de 
venituri din impozite sunt estimate la 
aproximativ o mie de miliarde de EUR în 
fiecare an;

S. întrucât capacitatea de contribuție a 
contribuabililor este aproape epuizată în 
mai multe state membre; întrucât economia 
subterană europeană este estimată la 
aproximativ 22,1 % din activitatea 
economică totală, iar pierderile aferente de 
venituri din impozite sunt estimate la 
aproximativ o mie de miliarde de EUR în 
fiecare an; întrucât regimurile fiscale 
simple, previzibile și cu impozite mici 
îmbunătățesc conformitatea fiscală;

Or. en

Amendamentul 112
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul T
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât analiza anuală a creșterii pentru 
2013 (AAC 2013) urmărește să stabilească 
prioritățile economice și sociale pentru 
2013;

T. întrucât analiza anuală a creșterii pentru 
2013 (AAC 2013) urmărește să stabilească 
prioritățile economice pentru 2013;

Or. en

Amendamentul 113
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar 
trebui dezvoltat în paralel cu pilonul 
democrației și cu cel al solidarității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar 
trebui dezvoltat în paralel cu pilonul 
democrației și cu cel al solidarității;

U. întrucât consolidarea fiscală favorabilă 
creșterii ar trebui dezvoltată în paralel cu 
reformele structurale de promovare a 
creșterii;

Or. en

Amendamentul 115
Philippe De Backer, Wolf Klinz
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Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar 
trebui dezvoltat în paralel cu pilonul 
democrației și cu cel al solidarității;

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar 
trebui dezvoltat în paralel cu pilonul 
democrației și cu cel al creșterii;

Or. en

Amendamentul 116
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar 
trebui dezvoltat în paralel cu pilonul 
democrației și cu cel al solidarității;

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar 
trebui dezvoltat în paralel cu pilonul 
democrației și cu cel al solidarității în 
fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 117
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât piața unică este motorul-
cheie al UE pentru creștere și locuri de 
muncă prin economii de scară și o 
concurență mai mare, însă statele 
membre sunt mulțumite cu 
implementarea unei legislații interne, în 
special a Directivei privind serviciile;

Or. en
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Amendamentul 118
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât fiecare stat membru trebuie 
să ajungă la o unitate națională prin 
intermediul unei strategii de reformă, 
astfel încât să fie înțeleasă și adoptată de 
public și de către diverși operatori 
economici, evitând astfel diviziunile, 
rezistența și acțiunile bazate doar pe 
interese proprii pe termen scurt, care 
amenință atingerea obiectivelor stabilite;

Or. en

Amendamentul 119
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât politica în domeniul 
concurenței întemeiată pe principiile unei 
piețe deschise și pe condiții de concurență 
echitabile în toate sectoarele constituie o 
piatră de temelie pentru o piață internă 
care să funcționeze fără restricții;

Or. en

Amendamentul 120
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. salută spiritul analizei anuale a 
creșterii (AAC) pentru 2013, astfel cum a 
fost prezentată de Comisie; consideră că 
este indicată urmărirea semestrului 
european 2012, în general, și AAC 2012, 
în special; salută în special claritatea 
sporită a strategiilor specifice fiecărei țări 
conform cărora Comisia a introdus prin 
prioritizare progresul în statele membre 
din zona euro, precum și progresul în 
termeni structurali, mai curând decât în 
termeni nominali;

Or. en

Amendamentul 121
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică 
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe 
parcursul anului viitor, activitatea 
economică să se contracte în continuare, 
ca urmare a efectului negativ cumulat al 
reducerilor bugetare prociclice de 
amploare și simultane aplicate în întreaga 
zonă euro;

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că este necesară
creșterea economică pentru a depăși criza; 
subliniază că soluțiile care vizează  în 
mod specific criza suverană și financiară 
actuală ar trebui dezvoltate în paralel cu 
măsurile de promovare a creșterii în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
economiei europene și a recâștigării 
încrederii;

Or. en

Amendamentul 122
Werner Langen
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică 
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor 
bugetare prociclice de amploare și 
simultane aplicate în întreaga zonă euro;

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că este necesară
creșterea economică sustenabilă pentru a 
depăși criza și subliniază semnele pozitive 
ale redresării economice; avertizează 
asupra riscului ca activitatea economică să 
se contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al unei abateri 
de la traiectoria consolidării fiscale și a 
reformelor structurale;

Or. en

Amendamentul 123
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor 
bugetare prociclice de amploare și 
simultane aplicate în întreaga zonă euro;

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că este necesară o 
trecere cuprinzătoare către o consolidare 
a creșterii economice sustenabile și 
sectoare și activități generatoare de locuri 
de muncă ecologice pentru a depăși criza,
însă este totuși circumspect în ceea ce 
privește semnele pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor 
bugetare prociclice de amploare și 
simultane aplicate în întreaga UE și în 
zona euro;
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Or. en

Amendamentul 124
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică 
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor 
bugetare prociclice de amploare și 
simultane aplicate în întreaga zonă euro;

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că este necesară
creșterea economică pentru a depăși criza, 
dar își exprimă îndoiala cu privire la 
acuratețea semnelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare înainte ca 
redresarea sustenabilă să înceapă să 
capete un impuls mai mare;

Or. en

Amendamentul 125
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică 
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor 
bugetare prociclice de amploare și 

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că este necesară
creșterea economică pentru a depăși criza, 
dar își exprimă îndoiala cu privire la 
acuratețea semnelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare și ca problemele 
fiscale să se deterioreze ulterior, ca urmare 
a efectului negativ cumulat al reducerilor 
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simultane aplicate în întreaga zonă euro; bugetare prociclice de amploare și 
simultane aplicate în întreaga zonă euro;

Or. en

Amendamentul 126
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică 
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe parcursul 
anului viitor, activitatea economică să se 
contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor 
bugetare prociclice de amploare și 
simultane aplicate în întreaga zonă euro;

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că este necesară
creșterea economică pentru a depăși criza 
și sprijină opinia Comisiei potrivit căreia 
există semne pozitive ale redresării 
economice; avertizează asupra riscului
unei recidive, pe parcursul anului viitor, ca 
urmare a nepunerii în aplicare a unor 
programe de ajustare și a unor reforme 
structurale;

Or. en

Amendamentul 127
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a 
recunoscut faptul că creșterea economică 
este necesară pentru a depăși criza, dar își 
exprimă îndoiala cu privire la acuratețea 
semnalelor pozitive ale redresării 
economice observate de Comisie; 
avertizează asupra riscului ca, pe 
parcursul anului viitor, activitatea 

1. salută adoptarea AAC 2013 de către 
Comisia Europeană și sprijină prioritățile 
stabilite în analiză; remarcă semnele 
pozitive ale redresării economice observate 
de Comisie; recunoaște riscul ca, pe 
parcursul anului viitor, activitatea 
economică să se contracte în continuare;
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economică să se contracte în continuare, ca 
urmare a efectului negativ cumulat al 
reducerilor bugetare prociclice de 
amploare și simultane aplicate în întreaga 
zonă euro;

Or. en

Amendamentul 128
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este de acord cu Comisia că, pentru a 
ieși din criză, este necesară o consolidare 
fiscală favorabilă creșterii; reamintește că 
elementul esențial al relației dintre 
creștere și consolidare este compoziția 
măsurilor de consolidare; subliniază în 
această privință că mixul corespunzător 
de măsuri privind cheltuielile și 
componenta de venituri depinde de 
context, totuși, consolidările bazate mai 
curând pe reducerea cheltuielilor decât pe 
creșterea veniturilor tind să fie mai 
durabile și mai axate pe promovarea 
creșterii pe termen mediu, însă mai 
recesive pe termen scurt;

Or. en

Amendamentul 129
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută angajamentele făcute de 
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Comisie în cadrul „planului pentru 
viitorul UEM” în ceea ce privește 
adoptarea unor propuneri pentru 
stabilirea graduală a unei capacități 
fiscale a UEM destinate să consolideze 
solidaritatea și să creeze o funcție 
anticiclică și de absorbție a șocurilor a 
UE; consideră că astfel de propuneri 
trebuie să fie cu adevărat ambițioase și 
vaste în ceea ce privește dimensiunea și 
sfera lor de aplicare; 

Or. en

Amendamentul 130
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. așteaptă cu interes măsurile viitoare 
anunțate de Comisie ca o continuare a 
clauzei de revizuire a „pachetului de două 
regulamente” privind calitatea finanțelor 
publice;

Or. en

Amendamentul 131
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. salută dispoziția aprobată privind 
„pachetul de două regulamente” referitor 
la o supraveghere și o evaluare mai 
calitative ale finanțelor publice, precum și 
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evaluările de rentabilitate ale investițiilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 132
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. salută dispozițiile aprobate în cele 
două pachete de promovare a dialogului 
economic și a controlului global privind 
procesul intitulat „semestrul european” al 
parlamentelor naționale și al 
Parlamentului European; 

Or. en

Amendamentul 133
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu 
seriozitate posibilitatea eșalonării ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, oferind 
astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă 
de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 134
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu 
seriozitate posibilitatea eșalonării ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, oferind 
astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă 
de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

2. regretă nepunerea în aplicare în statele 
membre a politicilor și a acțiunilor 
aprobate la nivelul UE, fapt ce împiedică 
exploatarea întregului potențial al 
măsurilor convenite;

Or. en

Amendamentul 135
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu 
seriozitate posibilitatea eșalonării ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, oferind 
astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă 
de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

2. invită Consiliul și Comisia să evalueze 
temeinic opțiunea eșalonării ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, în 
lumina contextului macroeconomic actual 
și a efectelor secundare negative, precum 
și în lumina principiului unei consolidări 
fiscale diferențiate, inteligente și 
favorabile creșterii în statele membre, 
oferind astfel, pentru o anumită perioadă, o 
marjă de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice 
sustenabile, astfel încât să se utilizeze pe 
deplin flexibilitatea prevăzută în vremuri 
de recesiune economică de către Pactul 
actualizat de stabilitate și de creștere;

Or. en
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Amendamentul 136
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea eșalonării ajustării bugetare 
pe o perioadă mai lungă, oferind astfel, 
pentru o anumită perioadă, o marjă de 
manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea de a prezenta propuneri 
pentru un cod de convergență pentru 
economiile statelor membre cu scopul de 
a crește competitivitatea în întreaga zonă 
euro prin angajamente obligatorii 
referitoare la reforme structurale;

Or. en

Amendamentul 137
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu 
seriozitate posibilitatea eșalonării ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, oferind 
astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă 
de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

2. invită Comisia să analizeze în detaliu 
problema neconcordanțelor de timp a 
eșalonării ajustării bugetare pe o perioadă 
mai lungă și efectele negative ale unei 
astfel de politici care va prelungi criza și 
va spori incertitudinea în rândul 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 138
Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea eșalonării ajustării bugetare 
pe o perioadă mai lungă, oferind astfel, 
pentru o anumită perioadă, o marjă de 
manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea unor reforme structurale 
viitoare, sprijinind astfel disciplina 
bugetară în statele membre și luând în 
considerare că se va păstra suficient 
potențial pentru creștere economică.

Or. en

Amendamentul 139
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu 
seriozitate posibilitatea eșalonării ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, oferind 
astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă 
de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

2. invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze procesul de ajustare bugetară;

Or. en

Amendamentul 140
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea eșalonării ajustării bugetare 
pe o perioadă mai lungă, oferind astfel, 
pentru o anumită perioadă, o marjă de 
manevră suplimentară necesară în 

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
și să propună modalitatea optimă de 
relansare și de consolidare a creșterii 
economice cât mai curând posibil;
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vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 141
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea eșalonării ajustării bugetare 
pe o perioadă mai lungă, oferind astfel, 
pentru o anumită perioadă, o marjă de 
manevră suplimentară necesară în vederea 
relansării creșterii economice cât mai 
curând posibil;

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
situația economică a statelor membre în 
vederea eșalonării ajustării bugetare pe o 
perioadă mai lungă, oferind astfel, pentru o 
anumită perioadă, o marjă de manevră 
suplimentară necesară în vederea relansării 
creșterii economice cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 142
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea eșalonării ajustării bugetare pe 
o perioadă mai lungă, oferind astfel, pentru 
o anumită perioadă, o marjă de manevră 
suplimentară necesară în vederea relansării 
creșterii economice cât mai curând posibil;

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate 
posibilitatea eșalonării și realizării 
raportului de cheltuieli al ajustării 
bugetare pe o perioadă mai lungă, oferind 
astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă 
de manevră suplimentară necesară în 
vederea relansării creșterii economice cât 
mai curând posibil;

Or. en
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Amendamentul 143
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. menționează potențialele efecte 
secundare pozitive asupra statelor 
membre care se confruntă cu dificultăți 
economice severe dacă statelor membre 
cu finanțe publice relativ puternice li se 
permite să investească într-un mod 
coordonat și responsabil; consideră că 
acesta ar putea fi un element important 
pentru o redresare economică comună 
coordonată în contextul semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 144
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice 
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Ramon Tremosa i Balcells



PE502.108v02-00 68/157 AM\923070RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice 
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice 
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 147
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice 
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 

eliminat
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viitor;

Or. en

Amendamentul 148
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice 
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

3. invită Comisia să prezinte următoarea 
sa AAC privind evaluarea generală de 
rentabilitate a mixului de politici 
implementat pe teritoriul Uniunii, luând 
în considerare în mod adecvat efectele 
contraproductive ale mixului de politici 
dominant, și să își revizuiască 
recomandările de politică orizontală
cuprinse în AAC, care au fost elaborate 
pentru anul viitor;

Or. en
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Amendamentul 150
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să admită natura 
contraproductivă a orientării politice 
dominante și să își revizuiască 
recomandările de politică conținute în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

3. invită Comisia să continue să dea 
dovadă de vigilență în ceea ce privește 
politica sa și, dacă este necesar, să își 
revizuiască și să clarifice pe viitor
recomandările de politică cuprinse în 
AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor;

Or. en

Amendamentul 151
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă statele membre să își 
corecteze deficitele excesive în termenele 
stabilite de Consiliu;

Or. en

Amendamentul 152
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. încurajează statele membre să își 
îmbunătățească cadrele fiscale interne în 
vederea promovării unor politici fiscale 
eficiente și durabile;
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Or. en

Amendamentul 153
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază faptul că statele membre ar 
trebui să urmeze strategii diferențiate în 
funcție de situațiile lor bugetare și insistă 
ca statele membre să mențină nivelul 
creșterii cheltuielilor publice sub rata de 
creștere pe termen mediu a PIB-ului;

Or. en

Amendamentul 154
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente 
privind valoarea multiplicatorului fiscal, 
în special după ce FMI a făcut publică 
analiza sa privind acest aspect în cel mai 
recent raport referitor la perspectivele 
economice mondiale, în condițiile în care 
studiile teoretice și empirice recente din 
literatura economică existentă au condus 
la un consens larg cu privire la acest 
subiect; consideră că acest aspect este de 
o importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor 
adoptate; invită Comisia, prin urmare, să 
permită cu regularitate o monitorizare 

eliminat
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serioasă și sistematică a modelelor și 
previziunilor sale macroeconomice de 
către instituții independente;

Or. en

Amendamentul 155
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente
privind valoarea multiplicatorului fiscal, în 
special după ce FMI a făcut publică analiza 
sa privind acest aspect în cel mai recent 
raport referitor la perspectivele economice 
mondiale, în condițiile în care studiile 
teoretice și empirice recente din literatura 
economică existentă au condus la un 
consens larg cu privire la acest subiect;
consideră că acest aspect este de o 
importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor 
adoptate; invită Comisia, prin urmare, să 
permită cu regularitate o monitorizare 
serioasă și sistematică a modelelor și 
previziunilor sale macroeconomice de 
către instituții independente;

4. salută dezbaterea recentă privind 
valoarea multiplicatorului fiscal, în special 
după ce FMI a făcut publică analiza sa 
privind acest aspect în cel mai recent raport 
referitor la perspectivele economice 
mondiale, însă avertizează că estimările 
multiplicatorilor fiscali depind în mod 
semnificativ de ipoteze și pot să ofere în 
mod optim îndrumare parțială de la caz la 
caz și specifică fiecărei țări; solicită 
Comisiei să coopereze îndeaproape și cu 
regularitate cu alte organisme oficiale și 
independente de previzionare în vederea 
asigurării unei clarități optime în 
interesul realizării recomandărilor 
adecvate de politici;

Or. en

Amendamentul 156
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente 
privind valoarea multiplicatorului fiscal, 
în special după ce FMI a făcut publică 
analiza sa privind acest aspect în cel mai 
recent raport referitor la perspectivele 
economice mondiale, în condițiile în care 
studiile teoretice și empirice recente din 
literatura economică existentă au condus 
la un consens larg cu privire la acest 
subiect; consideră că acest aspect este de 
o importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor 
adoptate; invită Comisia, prin urmare, să 
permită cu regularitate o monitorizare 
serioasă și sistematică a modelelor și 
previziunilor sale macroeconomice de 
către instituții independente;

4. solicită Comisiei să își supună periodic 
procesele de modelare macroeconomică și 
de previzionare unei monitorizări serioase 
și sistematice realizate de instituții 
independente și să recunoască totodată că 
estimările dimensiunii multiplicatorilor 
fiscali prevăzuți de FMI în raportul 
referitor la perspectivele economice 
mondiale pentru 2012 s-au dovedit a fi 
profund deficitare și insuficient de solide, 
dat fiind faptul că testul statistic a omis 
excluderea valorilor aberante extreme 
(Grecia și Germania) și, astfel, au făcut 
ca multiplicatorii fiscali să pară mai 
relevanți pentru gestionarea crizei decât 
atunci când au fost testați în conformitate 
cu metodologia statistică stabilită;

Or. en

Amendamentul 157
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente 
privind valoarea multiplicatorului fiscal, în 
special după ce FMI a făcut publică analiza 
sa privind acest aspect în cel mai recent 
raport referitor la perspectivele economice 
mondiale, în condițiile în care studiile 
teoretice și empirice recente din literatura 
economică existentă au condus la un 
consens larg cu privire la acest subiect; 
consideră că acest aspect este de o 

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente 
privind valoarea multiplicatorului fiscal, în 
special după ce FMI a făcut publică analiza 
sa privind acest aspect în cel mai recent 
raport referitor la perspectivele economice 
mondiale, în condițiile în care studiile 
teoretice și empirice recente din literatura 
economică existentă au condus la un 
consens larg cu privire la acest subiect; 
consideră că acest aspect este de o 
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importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor adoptate; 
invită Comisia, prin urmare, să permită 
cu regularitate o monitorizare serioasă și 
sistematică a modelelor și previziunilor 
sale macroeconomice de către instituții 
independente;

importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât estimările 
multiplicatorilor fiscali eronați pot 
conduce la erori grave la nivelul politicilor 
adoptate; salută, prin urmare, acordul 
obținut în cadrul negocierilor pachetului 
de două regulamente privind dezvăluirea 
în întregime a modelelor statelor membre 
și ale Comisiei, a ipotezelor care 
subminează previziunile macroeconomice 
și a rolului monitorizării prevăzut pentru 
consiliile fiscale independente în ceea ce 
privește aceste ipoteze;

Or. en

Amendamentul 158
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente
privind valoarea multiplicatorului fiscal, în 
special după ce FMI a făcut publică analiza 
sa privind acest aspect în cel mai recent 
raport referitor la perspectivele economice 
mondiale, în condițiile în care studiile 
teoretice și empirice recente din literatura 
economică existentă au condus la un 
consens larg cu privire la acest subiect;
consideră că acest aspect este de o 
importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor 
adoptate; invită Comisia, prin urmare, să 
permită cu regularitate o monitorizare 
serioasă și sistematică a modelelor și 
previziunilor sale macroeconomice de 
către instituții independente;

4. remarcă dezbaterea recentă privind 
valoarea multiplicatorului fiscal, în special 
după ce FMI a făcut publică analiza sa 
privind acest aspect în cel mai recent raport 
referitor la perspectivele economice 
mondiale; consideră această analiză ca 
fiind relevantă pentru procesul de 
elaborare a politicilor, însă este foarte 
atent să nu tragă concluzii solide privind 
politica în urma acesteia, dat fiind faptul 
că aceste calcule depind foarte mult de 
valorile aberante, Grecia și Germania, iar 
rezultatele care sugerează multiplicatori 
foarte mari nu se potrivesc cu ușurință 
unei selecții diferite de țări sau de 
perioade de timp;  subliniază că celelalte
studii teoretice și empirice recente din 
literatura economică existentă, inclusiv 
studiile din partea FMI, sugerează că 
politica fiscală poate fi mai curând lentă 
în ceea ce privește impactul asupra 
activității economice, fapt ce stârnește 
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întrebări în ceea ce privește utilitatea 
politicii fiscale discreționare în scopuri de 
stabilizare pe termen scurt; mai mult, 
subliniază că stimulentele fiscale pot fi 
contraproductive în țările puternic 
îndatorate; invită Comisia să sporească 
transparența în ceea ce privește 
metodologiile sale de evaluare a efectului 
multiplicator al cheltuielilor publice 
privind creșterea PIB-ului;

Or. en

Amendamentul 159
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente
privind valoarea multiplicatorului fiscal, în 
special după ce FMI a făcut publică analiza 
sa privind acest aspect în cel mai recent 
raport referitor la perspectivele economice 
mondiale, în condițiile în care studiile 
teoretice și empirice recente din literatura 
economică existentă au condus la un 
consens larg cu privire la acest subiect; 
consideră că acest aspect este de o 
importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor adoptate; 
invită Comisia, prin urmare, să permită cu 
regularitate o monitorizare serioasă și 
sistematică a modelelor și previziunilor 
sale macroeconomice de către instituții 
independente;

4. consideră că dezbaterea recentă privind 
valoarea multiplicatorului fiscal, în special 
după ce FMI a făcut publică analiza sa 
privind acest aspect în cel mai recent raport 
referitor la perspectivele economice 
mondiale, trebuie luată în considerare, în 
condițiile în care studiile teoretice și 
empirice recente din literatura economică 
existentă au condus la un consens larg cu 
privire la acest subiect; consideră că acest 
aspect este de o importanță crucială pentru 
procesul de elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor adoptate; 
prin urmare, invită Comisia să continue 
să se consulte cu regularitate cu instituții 
independente pe tema studiilor 
economice;

Or. en
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Amendamentul 160
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că Comisia a redus în mod 
nejustificat importanța dezbaterii recente 
privind valoarea multiplicatorului fiscal, 
în special după ce FMI a făcut publică 
analiza sa privind acest aspect în cel mai 
recent raport referitor la perspectivele 
economice mondiale, în condițiile în care
studiile teoretice și empirice recente din 
literatura economică existentă au condus la 
un consens larg cu privire la acest subiect; 
consideră că acest aspect este de o 
importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât 
multiplicatorii fiscali eronați pot conduce 
la erori grave la nivelul politicilor 
adoptate; invită Comisia, prin urmare, să
permită cu regularitate o monitorizare 
serioasă și sistematică a modelelor și 
previziunilor sale macroeconomice de 
către instituții independente;

4. consideră că studiile teoretice și 
empirice recente din literatura economică 
existentă au condus la un consens larg cu 
privire la necesitatea unei consolidări 
fiscale ca cerință preliminară pentru o 
creștere economică pe termen lung; 
consideră că acest aspect este de o 
importanță crucială pentru procesul de 
elaborare a politicilor, întrucât efectele de 
eliminare rezultate din politicile fiscale 
expansioniste pot conduce la deteriorarea 
masivă a deciziilor de investiții de către 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 161
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a recunoscut 
caracterul justificat al unei posibile 
ajustări a termenului-limită pentru 
corectarea deficitelor excesive, cu 
respectarea deplină a spiritului și a literei 
Pactului de stabilitate și de creștere; 
consideră, cu toate acestea, că această 

eliminat
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recunoaștere a avut loc prea târziu;

Or. en

Amendamentul 162
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a recunoscut 
caracterul justificat al unei posibile 
ajustări a termenului-limită pentru 
corectarea deficitelor excesive, cu 
respectarea deplină a spiritului și a literei
Pactului de stabilitate și de creștere; 
consideră, cu toate acestea, că această 
recunoaștere a avut loc prea târziu;

5. solicită statelor membre să respecte 
Pactul de stabilitate și de creștere;

Or. en

Amendamentul 163
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a recunoscut 
caracterul justificat al unei posibile ajustări 
a termenului-limită pentru corectarea 
deficitelor excesive, cu respectarea deplină 
a spiritului și a literei Pactului de stabilitate 
și de creștere; consideră, cu toate acestea, 
că această recunoaștere a avut loc prea 
târziu;

5. salută faptul că Comisia a recunoscut 
caracterul justificat al unei posibile ajustări 
a termenului-limită pentru corectarea 
deficitelor excesive, cu respectarea deplină 
a spiritului și a literei Pactului de stabilitate 
și de creștere;

Or. en
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Amendamentul 164
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a recunoscut 
caracterul justificat al unei posibile 
ajustări a termenului-limită pentru 
corectarea deficitelor excesive, cu 
respectarea deplină a spiritului și a literei 
Pactului de stabilitate și de creștere; 
consideră, cu toate acestea, că această 
recunoaștere a avut loc prea târziu;

5. confirmă faptul că Comisia a recunoscut 
că ar putea fi justificată o ajustare a 
termenului-limită pentru corectarea 
deficitelor excesive; subliniază importanța 
respectării atât a spiritului, cât și a literei 
Pactului de stabilitate și de creștere, astfel 
cum a fost modificat prin „pachetul de 
șase propuneri legislative privind 
guvernanța economică”;

Or. en

Amendamentul 165
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a recunoscut 
caracterul justificat al unei posibile 
ajustări a termenului-limită pentru 
corectarea deficitelor excesive, cu 
respectarea deplină a spiritului și a literei 
Pactului de stabilitate și de creștere; 
consideră, cu toate acestea, că această 
recunoaștere a avut loc prea târziu;

5. remarcă faptul că Comisia a recunoscut 
o posibilă ajustare a termenului-limită 
pentru corectarea deficitelor excesive, cu 
respectarea deplină a spiritului și a literei 
Pactului de stabilitate și de creștere; 
consideră, cu toate acestea, că aceasta ar 
trebui să se aplice doar în cazurile cu 
adevărat excepționale;

Or. en

Amendamentul 166
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. salută recunoașterea rolului pieței 
unice și necesitatea abordării 
numeroaselor obstacole existente încă în 
sectorul serviciilor; reamintește că sunt 
încă multe de făcut pentru a obține o 
veritabilă piață unică europeană;

Or. en

Amendamentul 167
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că o schimbare a termenului-
limită va fi efectivă doar dacă aceasta este 
utilizată pentru a promova creșterea 
economică și reducerea șomajului, ca 
bază pentru o ajustare fiscală sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 168
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să reevalueze situația 
statelor membre în lumina 
circumstanțelor excepționale cu care se 
confruntă acestea – „un eveniment 
neobișnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru și cu o 
influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 

eliminat



PE502.108v02-00 80/157 AM\923070RO.doc

RO

atunci când acesta rezultă dintr-o 
recesiune economică gravă astfel cum 
este prevăzut în PSC revizuit […]”;

Or. en

Amendamentul 169
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să reevalueze situația 
statelor membre în lumina 
circumstanțelor excepționale cu care se 
confruntă acestea – „un eveniment 
neobișnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru și cu o 
influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 
atunci când acesta rezultă dintr-o 
recesiune economică gravă astfel cum 
este prevăzut în PSC revizuit […]”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 170
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să reevalueze situația 
statelor membre în lumina circumstanțelor 
excepționale cu care se confruntă acestea –
„un eveniment neobișnuit aflat în afara 
controlului respectivului stat membru și 
cu o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 
atunci când acesta rezultă dintr-o 

6. invită Comisia să evalueze situația 
statelor membre în lumina circumstanțelor 
cu care se confruntă acestea;
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recesiune economică gravă astfel cum 
este prevăzut în PSC revizuit […]”;

Or. en

Amendamentul 171
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să reevalueze situația 
statelor membre în lumina circumstanțelor 
excepționale cu care se confruntă acestea –
„un eveniment neobișnuit aflat în afara 
controlului respectivului stat membru și cu 
o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 
atunci când acesta rezultă dintr-o recesiune 
economică gravă astfel cum este prevăzut 
în PSC revizuit […]”;

6. invită Comisia să respecte situația 
statelor membre în lumina circumstanțelor 
excepționale cu care se confruntă acestea –
„un eveniment neobișnuit aflat în afara 
controlului respectivului stat membru și cu 
o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 
atunci când acesta rezultă dintr-o recesiune 
economică gravă astfel cum este prevăzut 
în PSC revizuit […]”;

Or. en

Amendamentul 172
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să reevalueze situația 
statelor membre în lumina circumstanțelor 
excepționale cu care se confruntă acestea –
„un eveniment neobișnuit aflat în afara 
controlului respectivului stat membru și cu 
o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 
atunci când acesta rezultă dintr-o recesiune 
economică gravă astfel cum este prevăzut 
în PSC revizuit […]”;

6. invită Comisia să evalueze situația 
statelor membre în lumina circumstanțelor 
excepționale cu care se confruntă acestea –
„un eveniment neobișnuit aflat în afara 
controlului respectivului stat membru și cu 
o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației publice sau 
atunci când acesta rezultă dintr-o recesiune 
economică gravă astfel cum este prevăzut 
în PSC revizuit […]”;
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Or. en

Amendamentul 173
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
faciliteze procesul de consolidare pentru 
statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive din cauza unor 
circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5% din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul 
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
faciliteze procesul de consolidare pentru 
statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive din cauza unor 
circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
asigure faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5 % din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
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permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5% din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul 
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul-
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

Or. en

Amendamentul 175
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
faciliteze procesul de consolidare pentru 
statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive din cauza unor 
circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5% din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul 
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
asigure faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5 % din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul-
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

Or. en

Amendamentul 176
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
faciliteze procesul de consolidare pentru 
statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive din cauza unor 
circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5% din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul 
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
continue procesul de consolidare pentru 
statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive, garantând totodată faptul 
că, pentru fiecare stat membru vizat, 
obiectivele bugetare anuale permit „o 
îmbunătățire anuală minimă de cel puțin 
0,5 % din PIB ca valoare de referință, în 
soldul său ajustat ciclic, din care se deduc 
măsurile punctuale și cele temporare, 
pentru a garanta realizarea corectării 
deficitului excesiv în termenul-limită
prevăzut de recomandare”, astfel cum se 
prevede în componenta preventivă a PSC;

Or. en

Amendamentul 177
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
faciliteze procesul de consolidare pentru 
statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive din cauza unor 
circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5% din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul 
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
monitorizeze procesul de consolidare 
pentru statele membre care se confruntă cu 
deficite excesive din cauza unor 
circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat 
membru vizat, obiectivele bugetare anuale 
permit „o îmbunătățire anuală minimă de 
cel puțin 0,5 % din PIB ca valoare de 
referință, în soldul său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile punctuale și cele 
temporare, pentru a garanta realizarea 
corectării deficitului excesiv în termenul-
limită prevăzut de recomandare”, astfel 
cum se prevede în componenta preventivă 
a PSC;
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Or. en

Amendamentul 178
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Consiliul să asigure 
un echilibru între necesitatea unor 
investiții publice productive și obiectivele 
legate de disciplina fiscală, prin 
integrarea programelor de investiții 
publice în evaluarea programelor de 
stabilitate și de convergență și în 
procedurile de deficit excesiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un 
echilibru între necesitatea unor investiții 
publice productive și obiectivele legate de
disciplina fiscală, prin integrarea 
programelor de investiții publice în 
evaluarea programelor de stabilitate și de 
convergență și în procedurile de deficit 
excesiv;

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un 
echilibru între necesitatea unor investiții 
private și publice productive și disciplina 
fiscală; 

Or. en

Amendamentul 180
Philippe De Backer, Wolf Klinz
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un 
echilibru între necesitatea unor investiții 
publice productive și obiectivele legate de 
disciplina fiscală, prin integrarea 
programelor de investiții publice în 
evaluarea programelor de stabilitate și de 
convergență și în procedurile de deficit 
excesiv;

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un 
echilibru între necesitatea unor investiții 
publice productive și obiectivele legate de 
disciplina fiscală, prin luarea în 
considerare a investiției de promovare a 
creșterii în evaluarea programelor de 
stabilitate și de convergență, respectând pe 
deplin dispozițiile prevăzute de legislația 
UE;

Or. en

Amendamentul 181
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Consiliul să asigure
un echilibru între necesitatea unor 
investiții publice productive și obiectivele
legate de disciplina fiscală, prin integrarea 
programelor de investiții publice în 
evaluarea programelor de stabilitate și de 
convergență și în procedurile de deficit 
excesiv;

8. invită Comisia și Consiliul să adapteze
programe de investiții publice vizate la 
obiectivele legate de consolidarea fiscală;
consideră că o consolidare fiscală 
favorabilă creșterii poate să pună 
simultan finanțele publice pe o traiectorie 
sustenabilă și să restabilească încrederea 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 182
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un 
echilibru între necesitatea unor investiții 
publice productive și obiectivele legate de 
disciplina fiscală, prin integrarea 
programelor de investiții publice în 
evaluarea programelor de stabilitate și de 
convergență și în procedurile de deficit 
excesiv;

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un 
echilibru între necesitatea unor investiții 
publice productive și obiectivele legate de 
disciplina fiscală, prin evaluarea cu atenție 
a programelor de investiții publice în 
evaluarea programelor de stabilitate și de 
convergență și în procedurile de deficit 
excesiv;

Or. en

Amendamentul 183
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. așteaptă cu interes în această privință 
raportul Comisiei privind calitatea 
cheltuielilor publice și revizuirea sferei de 
aplicare pentru o posibilă acțiune în 
limitele cadrului UE în ceea ce privește 
calificarea programelor de investiții;

Or. en

Amendamentul 184
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. reamintește cererea sa potrivit căreia 
strategia de consolidare ar trebui să 
vizeze, de asemenea, componenta de 
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venituri a bugetelor statelor membre; 
insistă asupra faptului că investițiile 
necesare nu pot fi finanțate în situația 
economică actuală doar prin creșterea 
datoriei publice;  subliniază, prin urmare, 
că investițiile trebuie să fie finanțate din 
surse fiscale noi, inteligente;

Or. en

Amendamentul 185
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. subliniază în special faptul că 
măsurile de consolidare legate de 
componenta de venituri ar trebui să se 
axeze pe reducerea cheltuielilor fiscale 
care creează nișe neproductive sau 
comportamente ineficiente prin care se 
urmărește obținerea de rente, pe 
micșorarea subvențiilor dăunătoare 
mediului, precum și pe crearea de taxe de 
mediu care să vizeze sursa externalităților 
negative și care pot aduce beneficii duble 
în măsura în care ameliorează situația 
bugetară și contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 186
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 
de urgență un plan care să asigure faptul 
că elementele de disciplină fiscală sunt 
însoțite în paralel de propuneri concrete 
care urmăresc garantarea solidarității 
între statele membre și a legitimității 
democratice, ca parte a Acordului 
interinstituțional privind semestrul 
european;

9. consideră că un angajament ferm față
de o disciplină fiscală sustenabilă și 
reforme structurale constituie o cerință 
preliminară pentru solidaritatea între 
statele membre; salută consolidarea 
legitimității democratice în cadrul 
semestrului european; 

Or. en

Amendamentul 187
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 
de urgență un plan care să asigure faptul 
că elementele de disciplină fiscală sunt 
însoțite în paralel de propuneri concrete 
care urmăresc garantarea solidarității 
între statele membre și a legitimității 
democratice, ca parte a Acordului 
interinstituțional privind semestrul 
european;

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 
de urgență mijloace care să asigure faptul 
că elementele de disciplină fiscală sunt 
însoțite de propuneri concrete privind 
reformele structurale și să încurajeze atât 
investițiile publice, cât și cele private, care 
generează elemente de creștere;

Or. en

Amendamentul 188
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 9. invită Comisia să se asigure că 
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de urgență un plan care să asigure faptul 
că elementele de disciplină fiscală sunt
însoțite în paralel de propuneri concrete 
care urmăresc garantarea solidarității 
între statele membre și a legitimității 
democratice, ca parte a Acordului 
interinstituțional privind semestrul 
european;

elementele de disciplină fiscală sunt puse 
în vigoare în mod efectiv;

Or. en

Amendamentul 189
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 
de urgență un plan care să asigure faptul 
că elementele de disciplină fiscală sunt 
însoțite în paralel de propuneri concrete 
care urmăresc garantarea solidarității 
între statele membre și a legitimității
democratice, ca parte a Acordului 
interinstituțional privind semestrul 
european;

9. invită Comisia să se asigure că 
disciplina fiscală este urmată în paralel de 
propuneri concrete pentru reforme 
structurale, îndeosebi reforme care fac 
piețele muncii mai flexibile, stimulează 
lucrătorii în vârstă, reduc șomajul în 
rândul tinerilor printr-o mai bună 
potrivire a calificărilor tinerilor la cererea 
muncii, combat segmentarea pieței muncii 
printr-o legislație mai bine echilibrată 
privind protecția locurilor de muncă, 
îmbunătățesc concurența în sectorul 
serviciilor prin eliminarea restricțiilor 
nejustificate privind meseriile și profesiile 
reglementate, liberalizează anumite 
industrii, facilitează accesul la credite, 
diminuează birocrația, elimină straturile 
inutile de guvernare și combat evaziunea 
fiscală;

Or. en

Amendamentul 190
Philippe De Backer, Wolf Klinz
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 
de urgență un plan care să asigure faptul că 
elementele de disciplină fiscală sunt 
însoțite în paralel de propuneri concrete 
care urmăresc garantarea solidarității între 
statele membre și a legitimității 
democratice, ca parte a Acordului 
interinstituțional privind semestrul 
european;

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze 
de urgență un plan care să asigure faptul că 
elementele de disciplină fiscală sunt 
însoțite de propuneri concrete care 
urmăresc garantarea creșterii între statele 
membre și a legitimității democratice, ca 
parte a Acordului interinstituțional privind 
semestrul european;

Or. en

Amendamentul 191
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă Comisia să promoveze 
procesele de restructurare a datoriilor în 
statele membre care desfășoară programe 
de ajustare și alte state membre cu 
traiectorii nesustenabile ale datoriilor; 
subliniază că aceste programe de 
restructurare a datoriilor pot să asigure 
doar o reducere a sarcinii datoriilor, dacă 
implică atât creditorii oficiali, cât și 
creditorii privați;

Or. en

Amendamentul 192
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 
națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a 
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

10. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască și să îmbunătățească în mod 
adecvat calitatea, specificitatea națională și 
gradul de adecvare al recomandărilor 
specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 193
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 
națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a 
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească substanțial calitatea, 
specificitatea națională și gradul de 
adecvare al recomandărilor specifice 
fiecărei țări, în special printr-o interpretare 
competentă a exercițiului privind 
dezechilibrele macroeconomice, inclusiv o 
abordare simetrică a deficitelor și a 
excedentelor conturilor curente;
îndeamnă Comisia să participe la o 
evaluare mai adecvată a impactului 
recomandărilor respective asupra creșterii 
și al creșterii sau al lipsei ei în cadrul 
ajustării fiscale;

Or. en

Amendamentul 194
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 
națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească substanțial calitatea, 
specificitatea națională și gradul de 
adecvare al recomandărilor specifice 
fiecărei țări, în special printr-o interpretare 
și aplicare cuprinzătoare ale exercițiului 
privind dezechilibrele macroeconomice și 
asigurându-se că aceste recomandări nu 
constituie o simplă repetare a 
programelor de stabilitate și convergență;

Or. en

Amendamentul 195
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 
națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a 
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească substanțial calitatea, 
specificitatea națională și gradul de 
adecvare al recomandărilor specifice 
fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 196
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 
națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a 
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească pe viitor calitatea, 
specificitatea națională și gradul de 
adecvare al recomandărilor specifice 
fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 197
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 
națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a 
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

10. invită Comisia și Consiliul să lucreze 
la îmbunătățirea continuă a calității, a 
specificității naționale și a gradului de 
adecvare al recomandărilor specifice 
fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 198
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și Consiliul să 
îmbunătățească și să consolideze
substanțial calitatea, specificitatea 

10. invită Comisia și Consiliul să continue 
să stabilească cu atenție calitatea, 
specificitatea națională și gradul de 
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națională și gradul de adecvare al 
recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a 
exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

adecvare al recomandărilor specifice 
fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 199
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că aceste recomandări 
diferă în mod semnificativ în ceea ce 
privește sfera lor de aplicare și calitatea 
lor de la un stat membru la altul; 
consideră că propunerile ulterioare 
referitoare la stabilirea standardelor și a 
procedurilor de elaborare și monitorizare 
a PNR și RSC ar fi bine-venite în cadrul 
planului Comisiei pentru o veritabilă 
UEM;

Or. en

Amendamentul 200
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. este preocupat în ceea ce privește 
tendința Comisiei în cadrul semestrului 
european de a încălca autonomia 
partenerilor sociali, în foarte mare 
măsură prin îndemnarea statelor membre 
la restructurarea sistemelor naționale de 
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stabilire a salariilor sau la reducerea 
nivelurilor naționale ale salariilor; 
subliniază că această autonomie, 
protejată, printre altele, conform 
dispozițiilor articolului 152 și ale 
articolului 153 alineatul (5) din TFUE, 
reprezintă un element-cheie al oricărei 
bune funcționări a pieței muncii și, prin 
urmare, ar trebui respectată;

Or. en

Amendamentul 201
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să ia în considerare 
distribuirea internă a competențelor din 
interiorul statelor membre în 
recomandările sale specifice fiecărei țări 
și să se asigure că partajarea acestei 
sarcini între administrații este 
proporțională cu ponderea relativă a 
cheltuielilor acestora;

Or. en

Amendamentul 202
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei și Consiliului să se 
asigure că investițiile în cercetare, 
dezvoltare și inovare sunt intensificate și 
raționalizate și că rezultatele sunt imediat 
transformate de sectoarele public și privat 
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din Europa într-un avantaj competitiv și o 
productivitate sporită;

Or. en

Amendamentul 203
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită Comisiei și Consiliului să își 
intensifice eforturile pentru a reduce 
dependența de importuri de energie și de 
materii prime în vederea creării unei 
Europe mai sustenabile din punct de 
vedere ecologic, economic și social;

Or. en

Amendamentul 204
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să convină de 
urgență asupra unui cadru financiar 
multianual (CFM), garantând faptul că 
rolul acestuia de sursă a unor investiții 
imperios necesare este consolidat;

11. invită statele membre să convină de 
urgență asupra unui cadru financiar 
multianual (CFM);

Or. en

Amendamentul 205
Derk Jan Eppink



PE502.108v02-00 98/157 AM\923070RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să convină de 
urgență asupra unui cadru financiar 
multianual (CFM), garantând faptul că 
rolul acestuia de sursă a unor investiții 
imperios necesare este consolidat;

11. invită statele membre să convină asupra 
unui cadru financiar multianual (CFM); 
consideră, în această privință, că 
structura bugetului UE este mai 
importantă decât dimensiunea sa și, prin 
urmare, că UE ar putea să înghețe sau 
chiar să reducă CFM global, însă 
investind totodată în domenii cu valoare 
adăugată;

Or. en

Amendamentul 206
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită statele membre să convină de 
urgență asupra unui cadru financiar 
multianual (CFM), garantând faptul că 
rolul acestuia de sursă a unor investiții 
imperios necesare este consolidat;

11. invită statele membre să convină de 
urgență asupra unui cadru financiar 
multianual (CFM) consolidat, garantând 
faptul că este consolidat rolul acestuia de 
sursă a unor investiții imperios necesare pe 
termen lung în consolidarea sustenabilă a 
creșterii și a sectoarelor și activităților 
generatoare de locuri de muncă ecologice;

Or. en

Amendamentul 207
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori
economiile statelor membre intră într-o 
perioadă de recesiune, garantând niveluri 
minime de bunăstare socială, precum și 
drepturile de bază ale lucrătorilor și 
evitând o spirală recesionistă; invită 
Comisia și Consiliul să propună 
instrumente ale Uniunii pentru protecția 
socială și standarde sociale minime;

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori 
economiile statelor membre intră într-o 
perioadă de recesiune, garantând niveluri 
minime de bunăstare socială, precum și 
drepturile de bază ale lucrătorilor și 
evitând o spirală recesionistă; invită 
Comisia și Consiliul să propună 
instrumente ale Uniunii pentru protecția 
socială și standarde sociale minime;

12. invită statele membre să garanteze 
niveluri minime de bunăstare socială și să 
protejeze drepturile fundamentale de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 209
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori 
economiile statelor membre intră într-o 
perioadă de recesiune, garantând niveluri 
minime de bunăstare socială, precum și 
drepturile de bază ale lucrătorilor și evitând 
o spirală recesionistă; invită Comisia și 
Consiliul să propună instrumente ale 
Uniunii pentru protecția socială și 
standarde sociale minime;

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate ori de 
câte ori economiile statelor membre intră 
într-o perioadă de recesiune, garantând 
niveluri minime de bunăstare socială, 
precum și drepturile de bază ale 
lucrătorilor și evitând o spirală 
recesionistă;

Or. en

Amendamentul 210
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori 
economiile statelor membre intră într-o 
perioadă de recesiune, garantând niveluri 
minime de bunăstare socială, precum și 
drepturile de bază ale lucrătorilor și 
evitând o spirală recesionistă; invită 
Comisia și Consiliul să propună 
instrumente ale Uniunii pentru protecția 
socială și standarde sociale minime;

12. invită Comisia și Consiliul să vizeze 
garantarea unor niveluri minime de 
bunăstare socială, precum și a drepturilor
de bază ale lucrătorilor și evitarea unei 
spirale recesioniste în politicile de 
ajustare recomandate oricând economiile 
intră într-o perioadă de recesiune;

Or. en

Amendamentul 211
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori economiile 
statelor membre intră într-o perioadă de 
recesiune, garantând niveluri minime de 
bunăstare socială, precum și drepturile de 
bază ale lucrătorilor și evitând o spirală 
recesionistă; invită Comisia și Consiliul să 
propună instrumente ale Uniunii pentru 
protecția socială și standarde sociale 
minime;

12. invită Comisia și Consiliul să nu se 
abată de la politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori economiile 
statelor membre intră într-o perioadă de 
recesiune, garantând implementarea 
reformelor necesare privind piața muncii 
și evitând o spirală recesionistă care ar 
putea să apară ca urmare a unor deficite 
fiscale chiar mai mari;

Or. en

Amendamentul 212
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori economiile 
statelor membre intră într-o perioadă de 
recesiune, garantând niveluri minime de 
bunăstare socială, precum și drepturile de 
bază ale lucrătorilor și evitând o spirală 
recesionistă; invită Comisia și Consiliul să 
propună instrumente ale Uniunii pentru 
protecția socială și standarde sociale 
minime;

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori economiile 
statelor membre intră într-o perioadă de 
recesiune, garantând niveluri minime de 
bunăstare socială, precum și drepturile de 
bază ale lucrătorilor și evitând o spirală 
recesionistă; invită Comisia și Consiliul să 
propună instrumente ale Uniunii pentru 
protecția socială și standarde sociale 
minime; invită statele membre să 
implementeze în mod diligent un program 
de garantare pentru tineret și, mai 
general, solicită adoptarea unui pact 
social global, astfel cum se face referire în 
raportul „Thyssen” privind o veritabilă 
UEM;

Or. en
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Amendamentul 213
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori economiile 
statelor membre intră într-o perioadă de 
recesiune, garantând niveluri minime de 
bunăstare socială, precum și drepturile de 
bază ale lucrătorilor și evitând o spirală 
recesionistă; invită Comisia și Consiliul să 
propună instrumente ale Uniunii pentru 
protecția socială și standarde sociale 
minime;

12. invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască politicile recomandate de 
ajustare bugetară ori de câte ori economiile 
statelor membre intră într-o perioadă de 
recesiune, garantând niveluri minime de 
bunăstare socială, precum și drepturile de 
bază ale lucrătorilor și evitând o spirală 
recesionistă; invită Comisia și Consiliul să 
propună instrumente ale Uniunii pentru 
protecția socială și standarde sociale 
minim, concentrându-se în special asupra 
femeilor și a persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 214
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Consiliului European să 
consolideze progresul privind 
implementarea garanțiilor pentru tineret 
în procesul intitulat „semestrul 
european”;

Or. en

Amendamentul 215
Derk Jan Eppink
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi 
toată puterea și influența în cadrul 
relațiilor sale externe; invită Comisia să 
exploateze pe deplin sursele de creștere 
economică pe care le oferă comerțul cu 
țările terțe și să instituie condiții de 
reciprocitate, precum și un comerț
echitabil; invită Comisia să introducă 
clauze sociale solide în acordurile 
comerciale, pe baza standardelor în 
domeniul muncii elaborate de Organizația 
Internațională a Muncii;

13. subliniază că protecționismul nu face 
decât să adâncească și să prelungească 
criza; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere pe care le oferă 
comerțul cu țările terțe; în această privință, 
ia în considerare în mod special întreaga 
serie de măsuri care pot fi luate pentru a 
aprofunda și a extinde relația economică 
transatlantică;  o astfel de agendă ar 
trebui să cuprindă obiectivele asociate de 
reînnoire și deschidere a pieței 
transatlantice, repoziționând parteneriatul 
transatlantic în ceea ce privește țările terțe 
cu scopul de a consolida normele 
generale ale ordinii economice 
internaționale și de a extinde sistemul 
multilateral bazat pe norme pentru a 
include noi membri și noi domenii de 
oportunități economice;

Or. en

Amendamentul 216
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, precum și
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate, precum și 

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă angajamentul că Europa 
își va folosi toată puterea și influența în 
cadrul relațiilor sale externe; invită 
Comisia să exploateze pe deplin sursele de 
creștere economică pe care le oferă 
comerțul cu țările terțe și să instituie 
condiții de reciprocitate, precum și un 
comerț echitabil;
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un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în 
acordurile comerciale, pe baza 
standardelor în domeniul muncii 
elaborate de Organizația Internațională a 
Muncii;

Or. en

Amendamentul 217
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate, precum 
și un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în 
acordurile comerciale, pe baza 
standardelor în domeniul muncii 
elaborate de Organizația Internațională a 
Muncii;

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice pe termen 
lung, care ar trebui să includă o politică 
industrială europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe și atractivitatea pentru ISD; invită 
Comisia să exploateze pe deplin sursele de 
creștere economică;

Or. en

Amendamentul 218
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate, precum și 
un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în 
acordurile comerciale, pe baza standardelor 
în domeniul muncii elaborate de 
Organizația Internațională a Muncii;

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice sustenabile 
și a obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
care ar trebui să includă o politică 
industrială europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate după caz, 
precum și un comerț echitabil; invită 
Comisia să introducă clauze sociale solide 
în acordurile comerciale, pe baza 
standardelor în domeniul muncii elaborate 
de Organizația Internațională a Muncii și 
să ia în considerare în mod corespunzător 
urgența globală de a combate schimbările 
climatice la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 219
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate, precum 
și un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în 
acordurile comerciale, pe baza standardelor 

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă finalizarea pieței interne, 
creșterea concurenței și limitarea politicii 
industriale europene autentice, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe prin 
accelerarea încheierii acordurilor de liber 
schimb în curs de desfășurare cu Canada, 
Singapore, Malaysia și India și prin 
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în domeniul muncii elaborate de 
Organizația Internațională a Muncii;

lansarea negocierilor cu partenerii 
comerciali majori ai UE, precum SUA și 
Japonia; invită Comisia să continue să 
introducă clauze în acordurile comerciale, 
pe baza standardelor în domeniul muncii 
elaborate de Organizația Internațională a 
Muncii;

Or. en

Amendamentul 220
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, precum și 
angajamentul că Europa își va folosi toată 
puterea și influența în cadrul relațiilor sale 
externe; invită Comisia să exploateze pe 
deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate, precum și 
un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în 
acordurile comerciale, pe baza standardelor 
în domeniul muncii elaborate de 
Organizația Internațională a Muncii;

13. invită Comisia să inițieze o abordare 
holistică a creșterii economice, care ar 
trebui să includă o politică industrială 
europeană autentică, o politică de coeziune 
solidă și finanțată în mod adecvat, precum 
și angajamentul că Europa își va folosi 
toată puterea și influența în cadrul relațiilor 
sale externe; invită Comisia să exploateze 
pe deplin sursele de creștere economică pe 
care le oferă comerțul cu țările terțe și să 
instituie condiții de reciprocitate, precum și 
un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în 
acordurile comerciale, pe baza standardelor 
în domeniul muncii elaborate de 
Organizația Internațională a Muncii;

Or. en

Amendamentul 221
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută primul raport privind situația 
integrării pieței unice pentru 2013 de 
însoțire și completare a analizei anuale a 
creșterii; subliniază că piața unică joacă 
un rol-cheie în restabilirea competitivității 
Uniunii, prin urmare, mobilizând 
creșterea economică și locurile de muncă; 
invită Comisia și statele membre să 
abordeze în mod adecvat deficiențele 
asociate cu recomandările specifice 
fiecărei țări și să consolideze evaluarea 
continuă și periodică a implementării și 
aplicării dispozițiilor privind piața unică 
pentru îmbunătățirea creșterii economice;

Or. en

Amendamentul 222
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este preocupat de faptul că 
numeroase state membre rămân în urmă  
în ceea ce privește productivitate; insistă 
asupra rolului reformelor structurale în 
remedierea acestei probleme;

Or. en

Amendamentul 223
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că, pentru a valorifica 
integral potențialul pieței interne, trebuie 
avută în vedere o cooperare extinsă între 
statele membre dispuse să respecte 
principiul „țării de origine” din proiectul 
inițial al Directivei privind serviciile; 
sugerează că, în cazul în care acest lucru 
nu este posibil, ar trebui adoptat un test 
privind impactul serviciilor, pe baza 
metodologiei de evaluare a impactului 
reglementărilor, pentru a asigura o 
analiză riguroasă a legislațiilor naționale 
relevante din punctul de vedere al 
necesității, al adecvării și al 
proporționalității lor;

Or. en

Amendamentul 224
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază faptul că punerea solidă 
în aplicare a unei politici a UE în 
domeniul concurenței, întemeiată pe 
principiile pieței deschise și pe condiții de 
concurență echitabile în toate sectoarele, 
constituie o piatră de temelie pentru o 
piață internă de succes și o condiție 
prealabilă pentru crearea de locuri de 
muncă durabile și bazate pe cunoaștere;

Or. en

Amendamentul 225
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt 
reduse în mod corespunzător;

eliminat

Or. en

Amendamentul 226
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt 
reduse în mod corespunzător;

eliminat

Or. en

Amendamentul 227
Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt 

eliminat
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reduse în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 228
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt reduse 
în mod corespunzător;

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt reduse
în mod corespunzător; remarcă faptul că 
aceste obiective pot fi atinse doar simultan 
prin creștere economică în întreaga zonă 
euro și prin politici de extindere a cererii 
în țările care au excedent;

Or. en

Amendamentul 229
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt 
reduse în mod corespunzător;

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre sunt necesare 
pentru a consolida finanțele publice și a 
reduce dezechilibrele macroeconomice;
cât despre cele din urmă, remarcă faptul 
că țările cu deficite de conturi curente 
trebuie să accelereze de urgență reformele 
structurale pentru a-și spori 
competitivitatea;

Or. en
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Amendamentul 230
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt 
reduse în mod corespunzător;

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
deficitele macroeconomice sunt reduse;

Or. en

Amendamentul 231
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt reduse 
în mod corespunzător;

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice excesive 
sunt reduse de țările cu deficite excesive;

Or. en

Amendamentul 232
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 14



PE502.108v02-00 112/157 AM\923070RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice sunt reduse 
în mod corespunzător;

14. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice, într-un ritm 
adecvat, pot să dea rezultate doar dacă 
dezechilibrele macroeconomice excesive
sunt reduse;

Or. en

Amendamentul 233
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. ia notă de adăugarea unui nou 
indicator privind sectorul financiar la 
tabloul de bord pentru dezechilibre 
macroeconomice; regretă faptul că 
Comisia nu a respectat procedura 
prevăzută în Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011 conform căreia: „Comisia 
ar trebui să coopereze îndeaproape cu 
Parlamentul European și cu Consiliul la 
elaborarea tabloului de bord și a setului 
de indicatori macroeconomici și 
macrofinanciari pentru statele membre” 
și, mai specific, conform căreia „Comisia 
ar trebui să prezinte sugestii comisiilor 
competente din cadrul Parlamentului 
European și al Consiliului cu privire la 
planurile de stabilire și ajustare a 
indicatorilor și pragurilor”;

Or. en

Amendamentul 234
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că, pe lângă aspectele 
procedurale implicate, nu este foarte clar 
dacă dintr-o serie de posibili indicatori ai 
sectorului financiar, acest indicator 
specific constituie alegerea optimă, de 
exemplu, avizul CERS din 
decembrie 2011 pare să fie împotriva 
acestui tip de indicator financiar bazat pe 
pârghie, ales de Comisie;

Or. en

Amendamentul 235
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. reamintește Comisiei că, pentru a 
consolida încrederea interinstituțională și 
un dialog economic de înaltă calitate, o 
importanță fundamentală o are 
respectarea strictă pe viitor a procedurii 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011;

Or. en

Amendamentul 236
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. invită Comisia să adauge indicatori 
sociali la tabloul de bord pentru 
corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice precum inegalitatea 
veniturilor și participarea pe piața muncii, 
precum și indicatori privind eficiența și 
productivitatea resurselor;

Or. en

Amendamentul 237
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. regretă că pragurile reținute până în 
prezent în ceea ce privește contul curent 
(+6 %, -4 %) anulează principiul simetriei 
și favorizează în mod deschis pe o bază ex 
ante statele membre cu excedente de cont 
curent;

Or. en

Amendamentul 238
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14f. este de părere că atenția actuală 
acordată costurilor unitare ale muncii ar 
trebui calibrată și ameliorată astfel încât 
să asigure o granularitate mai mare, 
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având în vedere că costurile unitare ale 
muncii calculate cu date cumulate nu 
constituie doar o medie ponderată a 
costurilor unitare ale muncii ale 
societăților; subliniază că se poate 
întâmpla foarte bine ca ratele profitului 
să crească (să scadă) mai repede (mai 
încet) decât productivitatea capitalului cu 
o creștere ulterioară a costurilor unitare 
de capital, reducând astfel 
competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 239
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14g. subliniază că datele statistice arată 
dovezi clare că productivitatea capitalului 
a avut o tendință descendentă pe teritoriul 
UE pe parcursul ultimilor zece ani, având 
astfel un impact negativ asupra 
competitivității; consideră, prin urmare, 
că ar fi adecvat să se adauge un indicator 
privind costurile unitare de capital la 
tabloul de bord referitor la dezechilibrele 
macroeconomice;

Or. en

Amendamentul 240
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 h (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14h. subliniază că costurile unitare ale 
muncii reflectă distribuția venitului între 
salarii și profituri, care are implicații 
generale în ceea ce privește cererea 
cumulată; remarcă în această privință 
faptul că niciun prag mai mic nu a fost 
menținut până în prezent pentru costurile 
unitare ale muncii în tabloul de bord 
pentru dezechilibre macroeconomice; 
consideră că un astfel de prag mai mic ar 
fi adecvat dacă obiectivul este de a analiza 
dacă salariile evoluează în conformitate 
cu productivitatea;

Or. en

Amendamentul 241
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și Consiliul să acționeze 
rapid pentru a conferi substanță și a asigura 
eficacitatea Pactului pentru creștere 
economică și locuri de muncă, astfel cum a 
fost convenit de Consiliul European din 
28-29 iunie 2012;

15. invită Comisia și Consiliul să acționeze 
temeinic pentru a conferi substanță și a 
asigura eficacitatea Pactului pentru creștere 
economică și locuri de muncă, astfel cum a 
fost convenit de Consiliul European din 
28-29 iunie 2012;

Or. en

Amendamentul 242
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Parlamentul European să 
adopte rapid așa-numitul „pachet de două 
regulamente”;

Or. en

Amendamentul 243
Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Consiliul și statele membre 
participante să finalizeze procedurile de 
ratificare pentru Tratatul privind 
stabilitatea, coordonarea și guvernanța 
(Pactul fiscal), cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 244
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să urgenteze aplicarea 
implementării legislației privind piața 
internă;  solicită statelor membre să 
aplice pe deplin legislația privind piața 
internă, în special Directiva privind 
serviciile;

Or. en
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Amendamentul 245
Sylvie Goulard

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să prezinte propuneri 
concrete pentru a sprijini lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale, inclusiv în 
relația cu țările terțe, ca un instrument 
esențial pentru o distribuție mai echitabilă 
a efortului fiscal și pentru sporirea 
veniturilor statelor membre;

16. salută „Planul de acțiune pentru a 
consolida lupta împotriva fraudei și a 
evaziunii fiscale”, recomandările privind 
„măsurile destinate să încurajeze țările 
terțe să aplice standardele minime ale 
bunei guvernanțe în aspecte fiscale” și 
privind „planificarea fiscală agresivă”, 
adoptate de Comisie la 6 decembrie 2012; 
sprijină rolul proactiv asumat de Comisie 
și, în special, de comisionarul pentru 
impozitare, uniune vamală, antifraudă, 
audit și statistică; va monitoriza cu atenție 
acțiunile de urmărire ale Comisiei și ale 
statelor membre rezultate din aceste texte;

Or. en

Amendamentul 246
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să prezinte propuneri 
concrete pentru a sprijini lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale, inclusiv în 
relația cu țările terțe, ca un instrument 
esențial pentru o distribuție mai echitabilă 
a efortului fiscal și pentru sporirea 
veniturilor statelor membre;

16. salută Planul de acțiune al Comisiei 
de a consolida lupta împotriva fraudei și a 
evaziunii fiscale; invită statele membre să 
urmeze recomandările Comisiei, să ia 
măsuri imediate și coordonate împotriva 
paradisurilor fiscale și a planificării 
fiscale agresive și astfel, să garanteze o 
distribuție mai echitabilă a efortului fiscal 
și sporirea veniturilor statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 247
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să prezinte propuneri 
concrete pentru a sprijini lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale, inclusiv în 
relația cu țările terțe, ca un instrument 
esențial pentru o distribuție mai echitabilă 
a efortului fiscal și pentru sporirea
veniturilor statelor membre;

16. invită Comisia să prezinte un pact 
fiscal, inclusiv, printre altele, propuneri 
concrete pentru a sprijini lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale, precum și a 
planificării fiscale, inclusiv în relația cu 
țările terțe, consideră că astfel de măsuri 
ar constitui instrumente-cheie pentru o 
distribuție mai echitabilă a efortului fiscal 
și pentru sporirea veniturilor statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 248
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să prezinte propuneri 
concrete pentru a sprijini lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale, inclusiv în 
relația cu țările terțe, ca un instrument 
esențial pentru o distribuție mai echitabilă 
a efortului fiscal și pentru sporirea 
veniturilor statelor membre;

16. invită Comisia să prezinte propuneri 
concrete pentru a sprijini lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale, inclusiv în 
relația cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 249
Sylvie Goulard
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră pozitiv faptul că „toate 
statele membre recunosc importanța 
luării unor măsuri efective de luptă 
împotriva evaziunii și a fraudei și în 
vremuri de constrângeri bugetare și de 
criză economică”, astfel cum este 
prevăzut în concluziile Consiliului Afaceri 
Economice și Financiare din 
13 noiembrie 2012;

Or. en

Amendamentul 250
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își 
asume de urgență responsabilitatea 
creării unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
cu scopul de a diminua datoria acumulată 
de mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în 
comun titluri de datorie în viitor, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își 
asume de urgență responsabilitatea 
creării unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
cu scopul de a diminua datoria acumulată 
de mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în 
comun titluri de datorie în viitor, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 252
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își 
asume de urgență responsabilitatea 
creării unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
cu scopul de a diminua datoria acumulată 
de mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în 
comun titluri de datorie în viitor, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 253
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își 
asume de urgență responsabilitatea 
creării unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
cu scopul de a diminua datoria acumulată 
de mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în 
comun titluri de datorie în viitor, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 254
Burkhard Balz

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își 
asume de urgență responsabilitatea 
creării unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
cu scopul de a diminua datoria acumulată 
de mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în 
comun titluri de datorie în viitor, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 17



AM\923070RO.doc 123/157 PE502.108v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își 
asume de urgență responsabilitatea 
creării unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
cu scopul de a diminua datoria acumulată 
de mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în 
comun titluri de datorie în viitor, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane;

eliminat

Or. en

Amendamentul 256
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își asume 
de urgență responsabilitatea creării unor 
mecanisme adecvate pentru gestionarea 
comună a datoriei suverane, cu scopul de a 
diminua datoria acumulată de mai multe 
state membre, și să creeze condițiile 
necesare pentru a emite în comun titluri de 
datorie în viitor, limitând astfel 
discrepanțele dintre costurile de finanțare 
a datoriei suverane;

17. invită Comisia și Consiliul să clarifice 
în final că prin crearea unor mecanisme 
adecvate pentru gestionarea comună a 
datoriei suverane s-ar încălca tratatele 
existente și s-ar agrava criza prin 
creșterea hazardului moral și, astfel, a 
incertitudinii; solicită astfel Comisiei și 
Consiliului să renunțe la planurile de a 
emite în comun titluri de datorie în viitor;

Or. en

Amendamentul 257
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 17



PE502.108v02-00 124/157 AM\923070RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și Consiliul să își asume 
de urgență responsabilitatea creării unor
mecanisme adecvate pentru gestionarea 
comună a datoriei suverane, cu scopul de 
a diminua datoria acumulată de mai multe 
state membre, și să creeze condițiile 
necesare pentru a emite în comun titluri 
de datorie în viitor, limitând astfel 
discrepanțele dintre costurile de finanțare 
a datoriei suverane;

17. invită Comisia și Consiliul să își asume 
de urgență responsabilitatea creării unui 
fond de rambursare a datoriei bazat pe o 
condiționalitate strictă, cu scopul de a 
diminua datoria acumulată de mai multe 
state membre;

Or. en

Amendamentul 258
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța proprietății 
naționale și a responsabilității față de 
procesele de reformă bugetară realizate de 
statele membre; evidențiază că succesul 
pe termen lung al acestor procese depinde 
fundamental de capacitatea politicienilor 
naționali de a prezenta deciziile necesare 
în rândul constituenților și că această 
stipulare nu poate fi înlocuită de acorduri 
cu organisme comunitare, nici în ceea ce 
privește implementarea acestora;

Or. en

Amendamentul 259
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

17a. invită Comisia și Consiliul să încheie 
un acord interinstituțional cu 
Parlamentul, pentru a acorda 
Parlamentului un rol deplin în elaborarea 
și aprobarea analizei anuale a creșterii, a 
politicii economice și a orientărilor 
privind ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 260
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. împărtășește evaluarea Comisiei din 
planul său și invită Comisia și Consiliul 
să realizeze o foaie de parcurs concretă și 
oportună pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite în plan;

Or. en

Amendamentul 261
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. amintește că scopul legislației 
comune privind cadrele fiscale ale statelor 
membre este de a se asigura că statele 
membre continuă să își mențină 
angajamentul față de normele convenite 
în comun, și nu de a specifica opțiunile de 
politică ale unui stat membru;
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Or. en

Amendamentul 262
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. își reînnoiește invitația față de 
Comisie de a-și publica metodologia care 
stă la baza evaluării echilibrelor 
structurale ale statelor membre, precum și 
modificările introduse în această 
metodologie din 2008 până în prezent și 
impactul lor asupra evaluării echilibrelor 
structurale ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 263
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. invită statele membre să se asigure că 
efectele negative ale consolidării fiscale 
privind egalitatea de gen, ocuparea forței 
de muncă în rândul femeilor și sărăcia 
sunt inversate prin adoptarea unei 
abordări integratoare a genurilor în 
bugetul național, adresând recomandări 
mai solide privind genurile statelor 
membre și defalcând pe gen obiectivele 
principale ale Strategiei Europa 2020 și 
obiectivele naționale corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 264
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

RECOMANDAREA 1 PRIVIND O 
STRATEGIE ALTERNATIVĂ

eliminat

Parlamentul European este de părere că 
orientarea privind politicile anuale care 
urmează să fie adoptată de Consiliul 
European pe baza Analizei anuale a 
creșterii ar trebui să aibă următoarele 
scopuri:
Comisia și Consiliul ar trebui să adopte o 
nouă strategie alternativă cu șase 
componente, astfel cum este prezentată 
mai jos:
1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată 
și reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În 
locul unui efort de consolidare de aproape 
130 de miliarde EUR pentru întreaga 
zonă euro, o consolidare fiscală mai 
echilibrată de 0,5 puncte procentuale din 
PIB, în conformitate cu tratatele, cu PSC 
și chiar cu pactul fiscal, ar oferi doar 
pentru anul 2013 o marjă de manevră 
concretă de peste 85 de miliarde EUR. 
Prin simpla amânare și limitare a 
procesului de consolidare, creșterea 
economică medie pentru zona euro între 
2013 și 2017 se poate îmbunătăți cu 0,7 
puncte procentuale pe an.
2. Speculațiile cu datoria suverană a 
statelor membre trebuie să înceteze. 
Mecanismul european de stabilitate 
(MES) trebuie să fie integrat cât mai 
curând posibil în structura de gestiune a 
Uniunii, în care BCE are rolul de 
mecanism de siguranță;



PE502.108v02-00 128/157 AM\923070RO.doc

RO

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice 
datorită impactului asimetric al politicilor 
comune asupra diferitelor economii 
trebuie să fie abordate în mod adecvat 
prin intermediul unor instrumente de 
convergență specifice, cu scopul de a 
stimula competitivitatea economiilor mai 
puțin performante, în special prin 
consolidarea condițiilor necesare pentru 
investițiile cu efect de promovare a 
creșterii în cadrul acestor economii. 
4. Împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții trebuie să fie 
majorate în mod semnificativ, iar celelalte 
măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în 
special utilizarea fondurilor structurale și 
a obligațiunilor de finanțare a 
proiectelor), pentru a pune în practică în 
mod real agenda pentru creștere 
economică a Uniunii Europene. Pactul 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă trebuie să fie transformat urgent 
în investiții concrete.
5. Trebuie să fie puse în aplicare inițiative 
juridice și instrumente de politică, astfel 
încât fluxul de credite către economia 
reală să fie restabilit. Întreprinderile, în
special IMM-urile, trebuie să aibă acces 
la finanțare, iar condițiile acestei 
finanțări ar trebui să fie aceleași în cadrul 
pieței interne, în special în cadrul zonei 
euro. 
6. O strânsă coordonare a politicilor 
economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne în 
cadrul UE și în special al zonei euro. 
Ajustarea nu trebuie să se bazeze doar pe 
țările care prezintă deficit. Țările care 
înregistrează un excedent trebuie, de 
asemenea, să adopte măsuri pentru a-și 
stimula cererea internă și să primească 
recomandări de la Comisie în consecință.

Or. en
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Amendamentul 265
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

RECOMANDAREA 1 PRIVIND O
STRATEGIE ALTERNATIVĂ

RECOMANDAREA 1 PRIVIND 
STRATEGIA ACTUALĂ

Or. en

Amendamentul 266
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

RECOMANDAREA 1 PRIVIND O 
STRATEGIE ALTERNATIVĂ

RECOMANDAREA 1 PRIVIND 
STRATEGIILE DE PROMOVARE A 
CREȘTERII

Or. en

Amendamentul 267
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

RECOMANDAREA 1 PRIVIND O 
STRATEGIE ALTERNATIVĂ

RECOMANDAREA 1 PRIVIND O 
STRATEGIE PENTRU 
CONSOLIDAREA FISCALĂ 
FAVORABILĂ CREȘTERII

Or. en



PE502.108v02-00 130/157 AM\923070RO.doc

RO

Amendamentul 268
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – paragraful introductiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și Consiliul ar trebui să adopte o 
nouă strategie alternativă cu șase 
componente, astfel cum este prezentată 
mai jos:

eliminat

Or. en

Amendamentul 269
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – paragraful introductiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și Consiliul ar trebui să adopte o 
nouă strategie alternativă cu șase 
componente, astfel cum este prezentată 
mai jos:

Comisia și Consiliul ar trebui să 
prioritizeze următoarele strategii:

Or. en

Amendamentul 270
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – paragraful introductiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și Consiliul ar trebui să adopte o 
nouă strategie alternativă cu șase 
componente, astfel cum este prezentată
mai jos:

Comisia și Consiliul ar trebui să ia în 
considerare următoarele, astfel cum sunt 
prezentate mai jos:
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Or. en

Amendamentul 271
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată 
și reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În 
locul unui efort de consolidare de aproape 
130 de miliarde EUR pentru întreaga 
zonă euro, o consolidare fiscală mai 
echilibrată de 0,5 puncte procentuale din 
PIB, în conformitate cu tratatele, cu PSC 
și chiar cu pactul fiscal, ar oferi doar 
pentru anul 2013 o marjă de manevră 
concretă de peste 85 de miliarde EUR. 
Prin simpla amânare și limitare a 
procesului de consolidare, creșterea 
economică medie pentru zona euro între 
2013 și 2017 se poate îmbunătăți cu 0,7 
puncte procentuale pe an.

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată 
și reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În 
locul unui efort de consolidare de aproape 
130 de miliarde EUR pentru întreaga 
zonă euro, o consolidare fiscală mai 
echilibrată de 0,5 puncte procentuale din 

1. Consolidarea fiscală convenită la 
nivelul UE ar trebui implementată de 
statele membre în vederea restabilirii 
încrederii în sustenabilitatea finanțelor 
publice din zona euro.
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PIB, în conformitate cu tratatele, cu PSC 
și chiar cu pactul fiscal, ar oferi doar 
pentru anul 2013 o marjă de manevră 
concretă de peste 85 de miliarde EUR. 
Prin simpla amânare și limitare a 
procesului de consolidare, creșterea 
economică medie pentru zona euro între 
2013 și 2017 se poate îmbunătăți cu 0,7 
puncte procentuale pe an.

Or. en

Amendamentul 273
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată și 
reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În
locul unui efort de consolidare de aproape 
130 de miliarde EUR pentru întreaga 
zonă euro, o consolidare fiscală mai 
echilibrată de 0,5 puncte procentuale din 
PIB, în conformitate cu tratatele, cu PSC 
și chiar cu pactul fiscal, ar oferi doar 
pentru anul 2013 o marjă de manevră 
concretă de peste 85 de miliarde EUR. 
Prin simpla amânare și limitare a 
procesului de consolidare, creșterea 
economică medie pentru zona euro între 
2013 și 2017 se poate îmbunătăți cu 0,7 
puncte procentuale pe an.

1. Consolidarea fiscală nu ar trebui 
amânată și reeșalonată sub nicio formă cu 
respectarea deplină a normelor fiscale în 
vigoare ale UE. Prin simpla amânare a 
procesului de consolidare, creșterea 
economică medie pentru zona euro poate fi 
amânată și diminuată ca urmare a 
imposibilității de a consolida creșterea 
sustenabilă printr-o politică fiscală 
expansivă.

Or. en

Amendamentul 274
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată 
și reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În 
locul unui efort de consolidare de aproape 
130 de miliarde EUR pentru întreaga 
zonă euro, o consolidare fiscală mai 
echilibrată de 0,5 puncte procentuale din 
PIB, în conformitate cu tratatele, cu PSC 
și chiar cu pactul fiscal, ar oferi doar 
pentru anul 2013 o marjă de manevră 
concretă de peste 85 de miliarde EUR. 
Prin simpla amânare și limitare a 
procesului de consolidare, creșterea 
economică medie pentru zona euro între 
2013 și 2017 se poate îmbunătăți cu 0,7 
puncte procentuale pe an.

1. Programele de consolidare fiscală ar 
trebui continuate pentru a garanta 
sustenabilitatea finanțelor publice, dar 
într-un mod proporțional și favorabil 
creșterii economice. Ritmul consolidării 
trebuie diferențiat între state în funcție de 
spațiul lor fiscal, pentru a atinge 
echilibrul adecvat între eventualele efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă și riscurile 
prezentate pentru sustenabilitatea 
datoriei.

Or. en

Amendamentul 275
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată 
și reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În locul 
unui efort de consolidare de aproape 130 
de miliarde EUR pentru întreaga zonă euro, 
o consolidare fiscală mai echilibrată de 
0,5 puncte procentuale din PIB, în 
conformitate cu tratatele, cu PSC și chiar 
cu pactul fiscal, ar oferi doar pentru anul 
2013 o marjă de manevră concretă de peste 
85 de miliarde EUR. Prin simpla amânare 
și limitare a procesului de consolidare, 
creșterea economică medie pentru zona 
euro între 2013 și 2017 se poate îmbunătăți 
cu 0,7 puncte procentuale pe an.

1. Consolidarea fiscală ar trebui 
reeșalonată cu respectarea deplină a 
normelor fiscale în vigoare ale UE. În locul 
unui efort de consolidare de aproape 130 
de miliarde EUR pentru întreaga zonă euro, 
o consolidare fiscală mai echilibrată de 
0,5 puncte procentuale din PIB, în 
conformitate cu tratatele, cu PSC și chiar 
cu pactul fiscal, ar oferi doar pentru anul 
2013 o marjă de manevră concretă de peste 
85 de miliarde EUR. Prin simpla amânare 
și limitare a procesului de consolidare, 
creșterea economică medie pentru zona 
euro între 2013 și 2017 se poate îmbunătăți 
cu 0,7 puncte procentuale pe an.
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Or. en

Amendamentul 276
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. Menținerea ritmului consolidării 
fiscale, în special în ceea ce privește 
restabilirea încrederii investitorilor, 
pentru a reduce costurile de refinanțare a 
datoriilor și pentru a crea un spațiu fiscal 
pentru punerea în aplicare a politicii 
proactive.

Or. en

Amendamentul 277
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. Prioritizarea investițiilor în educație, 
cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 278
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. Modernizarea sistemelor de protecție 
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socială, în special în ceea ce privește 
pensiile și alinierea vârstei de pensionare 
la speranța de viață.

Or. en

Amendamentul 279
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. Continuarea politicilor privind piața 
muncii, în special prin introducerea unor 
programe de flexicuritate.

Or. en

Amendamentul 280
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. Transferarea taxelor de la muncă la 
consum.

Or. en

Amendamentul 281
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Speculațiile cu datoria suverană a 2. Integrarea Mecanismului european de 
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statelor membre trebuie să înceteze.
Mecanismul european de stabilitate (MES) 
trebuie să fie integrat cât mai curând 
posibil în structura de gestiune a Uniunii, 
în care BCE are rolul de mecanism de 
siguranță.

stabilitate (MES) în structura de gestiune a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 282
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Speculațiile cu datoria suverană a 
statelor membre trebuie să înceteze. 
Mecanismul european de stabilitate 
(MES) trebuie să fie integrat cât mai 
curând posibil în structura de gestiune a 
Uniunii, în care BCE are rolul de 
mecanism de siguranță.

2. Speculațiile cu datoria suverană a 
statelor membre poate să înceteze doar 
prin reducerea incertitudinii și 
îmbunătățirea încrederii investitorilor 
printr-un angajament clar față de 
consolidarea fiscală și politici adecvate.

Or. en

Amendamentul 283
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Speculațiile cu datoria suverană a 
statelor membre trebuie să înceteze.
Mecanismul european de stabilitate (MES) 
trebuie să fie integrat cât mai curând 
posibil în structura de gestiune a Uniunii, 
în care BCE are rolul de mecanism de 
siguranță;

2. Mecanismul european de stabilitate 
(MES) trebuie să fie integrat cât mai 
curând posibil în structura de gestiune a 
Uniunii. Mecanismele reformate de 
gestionare a crizei ar trebui să înfrâneze 
speculația dăunătoare privind datoriile 
suverane aflate în dificultate din zona 
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euro.

Or. en

Amendamentul 284
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Speculațiile cu datoria suverană a 
statelor membre trebuie să înceteze. 
Mecanismul european de stabilitate (MES) 
trebuie să fie integrat cât mai curând 
posibil în structura de gestiune a Uniunii, 
în care BCE are rolul de mecanism de 
siguranță;

2. Spread-urile nesustenabile privind
datoria suverană a statelor membre trebuie 
să înceteze. Mecanismul european de 
stabilitate (MES) trebuie să fie integrat cât 
mai curând posibil în structura de gestiune 
a Uniunii, în care BCE are rolul de 
mecanism de siguranță;

Or. en

Amendamentul 285
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice 
datorită impactului asimetric al politicilor 
comune asupra diferitelor economii 
trebuie să fie abordate în mod adecvat 
prin intermediul unor instrumente de 
convergență specifice, cu scopul de a 
stimula competitivitatea economiilor mai 
puțin performante, în special prin 
consolidarea condițiilor necesare pentru 
investițiile cu efect de promovare a 
creșterii în cadrul acestor economii.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 286
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice 
datorită impactului asimetric al politicilor 
comune asupra diferitelor economii 
trebuie să fie abordate în mod adecvat 
prin intermediul unor instrumente de 
convergență specifice, cu scopul de a 
stimula competitivitatea economiilor mai 
puțin performante, în special prin 
consolidarea condițiilor necesare pentru 
investițiile cu efect de promovare a 
creșterii în cadrul acestor economii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 287
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice datorită 
impactului asimetric al politicilor comune 
asupra diferitelor economii trebuie să fie 
abordate în mod adecvat prin intermediul 
unor instrumente de convergență specifice, 
cu scopul de a stimula competitivitatea 
economiilor mai puțin performante, în 
special prin consolidarea condițiilor 

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice trebuie 
să fie abordate în mod adecvat prin 
intermediul unor instrumente de 
convergență specifice, cu scopul de a 
stimula competitivitatea, în special prin 
consolidarea condițiilor necesare pentru 
investițiile cu efect de promovare a 
creșterii.
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necesare pentru investițiile cu efect de 
promovare a creșterii în cadrul acestor 
economii.

Or. en

Amendamentul 288
Emilie Turunen, Philippe Lamberts

în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice datorită 
impactului asimetric al politicilor comune 
asupra diferitelor economii trebuie să fie 
abordate în mod adecvat prin intermediul 
unor instrumente de convergență specifice, 
cu scopul de a stimula competitivitatea 
economiilor mai puțin performante, în 
special prin consolidarea condițiilor 
necesare pentru investițiile cu efect de 
promovare a creșterii în cadrul acestor 
economii.

3. Dezechilibrele persistente și de durată, 
cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe 
durata funcționării monedei unice datorită 
impactului asimetric al șocurilor și al
politicilor comune asupra diferitelor 
economii trebuie să fie abordate în mod 
adecvat prin intermediul unor instrumente 
comunitare de convergență specifice, cu 
scopul de a stimula sustenabilitatea și
competitivitatea economiilor UE, în special 
prin îmbunătățirea condițiilor de 
declanșare a investițiilor în promovarea 
creșterii sustenabile și în sectoare și 
activități generatoare de locuri de muncă 
ecologice.

Or. en

Amendamentul 289
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții trebuie să fie 
majorate în mod semnificativ, iar celelalte 

4. Creșterea capacității de creditare a 
Băncii Europene de Investiții.
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măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în 
special utilizarea fondurilor structurale și 
a obligațiunilor de finanțare a 
proiectelor), pentru a pune în practică în 
mod real agenda pentru creștere 
economică a Uniunii Europene. Pactul 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă trebuie să fie transformat urgent 
în investiții concrete.

Or. en

Amendamentul 290
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții trebuie să fie 
majorate în mod semnificativ, iar celelalte 
măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în 
special utilizarea fondurilor structurale și a 
obligațiunilor de finanțare a proiectelor), 
pentru a pune în practică în mod real
agenda pentru creștere economică a 
Uniunii Europene. Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă trebuie să 
fie transformat urgent în investiții 
concrete.

4. Împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții ar trebui să fie 
majorate, iar celelalte măsuri trebuie 
deopotrivă consolidate (în special utilizarea 
fondurilor structurale), pentru a pune în 
practică în mod real agenda pentru creștere 
economică a Uniunii Europene. Pactul 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă ar trebui pus în aplicare.

Or. en

Amendamentul 291
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Împrumuturile acordate de Banca 4. Împrumuturile acordate de Banca 
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Europeană de Investiții trebuie să fie 
majorate în mod semnificativ, iar celelalte 
măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în 
special utilizarea fondurilor structurale și 
a obligațiunilor de finanțare a 
proiectelor), pentru a pune în practică în 
mod real agenda pentru creștere economică 
a Uniunii Europene. Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă trebuie să fie 
transformat urgent în investiții concrete. 

Europeană de Investiții pot fi majorate 
numai în condițiile unei restricții 
obligatorii de menținere a ratingului său 
AAA, pentru a pune în practică în mod real 
agenda pentru creștere economică a 
Uniunii Europene. Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă trebuie să fie 
transformat urgent în investiții concrete și 
eficace. 

Or. en

Amendamentul 292
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții trebuie să fie 
majorate în mod semnificativ, iar celelalte 
măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în 
special utilizarea fondurilor structurale și a 
obligațiunilor de finanțare a proiectelor), 
pentru a pune în practică în mod real 
agenda pentru creștere economică a 
Uniunii Europene. Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă trebuie să fie 
transformat urgent în investiții concrete.

4. Împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții, pentru a viza 
consolidarea creșterii sustenabile și 
sectoarele și activitățile generatoare de 
locuri de muncă ecologice, trebuie să fie 
majorate în mod semnificativ, iar celelalte 
măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în 
special utilizarea fondurilor structurale și a 
obligațiunilor de finanțare a proiectelor), 
pentru a pune în practică în mod real 
agenda pentru creștere economică a 
Uniunii Europene. Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă trebuie să fie 
transformat urgent în investiții concrete. 

Or. en

Amendamentul 293
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. Trebuie să fie puse în aplicare inițiative 
juridice și instrumente de politică, astfel 
încât fluxul de credite către economia 
reală să fie restabilit. Întreprinderile, în 
special IMM-urile, trebuie să aibă acces 
la finanțare, iar condițiile acestei 
finanțări ar trebui să fie aceleași în cadrul 
pieței interne, în special în cadrul zonei 
euro. 

5. Îmbunătățirea fluxului de credite către 
economia reală, în special pentru IMM-
uri.

Or. en

Amendamentul 294
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. Trebuie să fie puse în aplicare inițiative 
juridice și instrumente de politică, astfel 
încât fluxul de credite către economia reală 
să fie restabilit. Întreprinderile, în special 
IMM-urile, trebuie să aibă acces la 
finanțare, iar condițiile acestei finanțări ar 
trebui să fie aceleași în cadrul pieței 
interne, în special în cadrul zonei euro. 

5. Trebuie să fie puse în aplicare într-un 
mod convingător inițiative juridice și 
instrumente de politică, astfel încât 
încrederea, certitudinea și fluxul de 
credite către economia reală să fie 
restabilite. Întreprinderile, în special IMM-
urile, trebuie să aibă acces la finanțare, iar 
condițiile acestei finanțări ar trebui să fie 
aceleași în cadrul pieței interne, în special 
în cadrul zonei euro. 

Or. en

Amendamentul 295
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. Trebuie să fie puse în aplicare inițiative 
juridice și instrumente de politică, astfel 
încât fluxul de credite către economia reală 
să fie restabilit. Întreprinderile, în special 
IMM-urile, trebuie să aibă acces la 
finanțare, iar condițiile acestei finanțări ar 
trebui să fie aceleași în cadrul pieței 
interne, în special în cadrul zonei euro. 

5. Trebuie să fie puse în aplicare în mod 
diligent inițiative juridice și instrumente de 
politică, astfel încât fluxul de credite către 
economia reală să fie restabilit. 
Întreprinderile, în special IMM-urile, 
trebuie să aibă acces la finanțare, iar 
condițiile acestei finanțări ar trebui să fie 
aceleași în cadrul pieței interne, în special 
în cadrul zonei euro.

Or. en

Amendamentul 296
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. O strânsă coordonare a politicilor 
economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne în cadrul 
UE și, în special, al zonei euro. Ajustarea 
nu trebuie să se bazeze doar pe țările care 
prezintă deficit. Țările care înregistrează 
un excedent trebuie, de asemenea, să 
adopte măsuri pentru a-și stimula cererea 
internă și să primească recomandări de la 
Comisie în consecință. 

6. Reducerea dezechilibrelor interne 
excesive în cadrul UE și, în special, al 
zonei euro.

Or. en

Amendamentul 297
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. O strânsă coordonare a politicilor 6. O strânsă coordonare a politicilor 
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economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne în cadrul 
UE și, în special, al zonei euro. Ajustarea 
nu trebuie să se bazeze doar pe țările care 
prezintă deficit. Țările care înregistrează 
un excedent trebuie, de asemenea, să 
adopte măsuri pentru a-și stimula cererea 
internă și să primească recomandări de la 
Comisie în consecință.

economice trebuie să aibă drept scop
reducerea dezechilibrelor interne în cadrul 
UE și, în special, al zonei euro. 

Or. en

Amendamentul 298
Werner Langen

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. O strânsă coordonare a politicilor 
economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne în cadrul 
UE și, în special, al zonei euro. Ajustarea 
nu trebuie să se bazeze doar pe țările care 
prezintă deficit. Țările care înregistrează 
un excedent trebuie, de asemenea, să 
adopte măsuri pentru a-și stimula cererea 
internă și să primească recomandări de la 
Comisie în consecință.

6. O strânsă coordonare a politicilor 
economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne în cadrul 
UE și, în special, al zonei euro. Ajustarea 
trebuie să se bazeze doar pe țările care 
prezintă deficit, dat fiind faptul că există 
efecte secundare pozitive ale reformelor 
structurale pe teritoriul Uniunii Europene 
care nu ar trebui domolite. Politicile de 
succes din țările care au excedent nu pot 
fi considerate responsabile pentru 
politicile fiscale și economice anterioare 
ineficiente din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 299
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. O strânsă coordonare a politicilor 
economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne în cadrul 
UE și, în special, al zonei euro. Ajustarea 
nu trebuie să se bazeze doar pe țările care 
prezintă deficit. Țările care înregistrează un 
excedent trebuie, de asemenea, să adopte 
măsuri pentru a-și stimula cererea internă 
și să primească recomandări de la Comisie 
în consecință.

6. O strânsă coordonare a politicilor 
economice trebuie să aibă drept scop
reducerea dezechilibrelor interne, inclusiv 
tendința descendentă continuă a 
productivității capitalului, în cadrul UE și,
în special, al zonei euro. Ajustarea nu 
trebuie să se bazeze doar pe țările care 
prezintă deficit. Țările care înregistrează un 
excedent trebuie, de asemenea, să adopte 
măsuri pentru a-și stimula cererea internă 
și să primească recomandări de la Comisie 
în consecință. 

Or. en

Amendamentul 300
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea I – punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. O coordonare mai profundă a politicii 
economice ar trebui să abordeze tendința 
descendentă continuă a productivității 
capitalului printr-o serie de instrumente 
ale politicii care vizează creșterea 
productivității capitalului și o 
supraveghere adecvată a evoluțiilor din 
domeniul productivității capitalului.  Ca o 
completare adusă unei supravegheri mai 
granulare a costurilor unitare în sectorul 
muncii, prin urmare, este esențială 
supravegherea costurilor unitare de 
capital.

Or. en
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Amendamentul 301
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea II – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reiterează necesitatea de a asigura 
implicarea deplină a Parlamentului –
singura instituție europeană 
supranațională cu legitimitate electorală –
în coordonarea politicilor economice și în 
analiza anuală a creșterii.

Implică Parlamentul în coordonarea 
politicilor economice și în analiza anuală a 
creșterii.

Or. en

Amendamentul 302
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea II – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reiterează necesitatea de a asigura 
implicarea deplină a Parlamentului –
singura instituție europeană 
supranațională cu legitimitate electorală –
în coordonarea politicilor economice și în 
analiza anuală a creșterii.

Reiterează necesitatea de a asigura 
implicarea Parlamentului în coordonarea 
politicilor economice și în analiza anuală a 
creșterii.

Or. en

Amendamentul 303
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea II – punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reamintește că Parlamentul European 
trebuie recunoscut ca fiind forumul 
democratic adecvat de la nivel european 
care poate asigura o evaluare generală la 
sfârșitul semestrului european; consideră 
că, în semn de recunoaștere, 
reprezentanții instituțiilor UE și 
organismele economice implicate în proces 
ar trebui să furnizeze informații membrilor 
Parlamentului European, atunci când li se 
solicită acest lucru; solicită ca atribuțiile 
de control democratic ale PE să fie 
înscrise în Acordul interinstituțional 
privind semestrul european.

Reprezentanții instituțiilor UE și 
organismele economice implicate în proces 
ar trebui să furnizeze cu regularitate
informații membrilor Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 304
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pe baza unor surse consecvente și 
credibile, se estimează că evaziunea și 
frauda fiscală în Uniunea Europeană se 
ridică la valoarea de aproximativ o mie de 
miliarde EUR anual. Soluționarea 
problemei evaziunii și a fraudei fiscale 
este posibilă doar dacă statele membre se 
angajează să pună în aplicare cu 
consecvență acțiuni care au la bază 
introducerea: unei raportări pentru 
fiecare țară în parte, a unei baze de 
impozitare consolidate comune pentru 
întreprinderi, a unei reforme aprofundate 
a normelor contabile, a unor modificări 
ale normelor de divulgare contabilă în 
scopul impozitării, a unor investiții 
suplimentare pentru personalul aferent 
serviciilor de audit fiscal, a unei 

eliminat
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actualizări a Directivei privind 
impozitarea economiilor și a extinderii 
domeniului său de aplicare.

Or. en

Amendamentul 305
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pe baza unor surse consecvente și 
credibile, se estimează că evaziunea și 
frauda fiscală în Uniunea Europeană se 
ridică la valoarea de aproximativ o mie de 
miliarde EUR anual. Soluționarea 
problemei evaziunii și a fraudei fiscale este 
posibilă doar dacă statele membre se 
angajează să pună în aplicare cu 
consecvență acțiuni care au la bază 
introducerea: unei raportări pentru 
fiecare țară în parte, a unei baze de 
impozitare consolidate comune pentru 
întreprinderi, a unei reforme aprofundate 
a normelor contabile, a unor modificări 
ale normelor de divulgare contabilă în 
scopul impozitării, a unor investiții 
suplimentare pentru personalul aferent 
serviciilor de audit fiscal, a unei 
actualizări a Directivei privind 
impozitarea economiilor și a extinderii 
domeniului său de aplicare.

Pe baza unor surse consecvente și 
credibile, se estimează că evaziunea și 
frauda fiscală în Uniunea Europeană se 
ridică la valoarea de aproximativ o mie de 
miliarde EUR anual. Soluționarea 
problemei evaziunii și a fraudei fiscale este 
posibilă.

Or. en

Amendamentul 306
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pe baza unor surse consecvente și 
credibile, se estimează că evaziunea și 
frauda fiscală în Uniunea Europeană se 
ridică la valoarea de aproximativ o mie de 
miliarde EUR anual. Soluționarea 
problemei evaziunii și a fraudei fiscale este 
posibilă doar dacă statele membre se 
angajează să pună în aplicare cu 
consecvență acțiuni care au la bază 
introducerea: unei raportări pentru fiecare 
țară în parte, a unei baze de impozitare 
consolidate comune pentru întreprinderi, a 
unei reforme aprofundate a normelor 
contabile, a unor modificări ale normelor 
de divulgare contabilă în scopul 
impozitării, a unor investiții suplimentare 
pentru personalul aferent serviciilor de 
audit fiscal, a unei actualizări a Directivei 
privind impozitarea economiilor și a 
extinderii domeniului său de aplicare.

Pe baza unor surse consecvente și 
credibile, se estimează că evaziunea și 
frauda fiscală în Uniunea Europeană se 
ridică la valoarea de aproximativ o mie de 
miliarde EUR anual. Astfel, decalajul 
fiscal actual din UE reprezintă o pierdere 
scandaloasă de venituri publice, o 
amenințare asupra funcționării 
corespunzătoare a pieței unice și o 
lovitură dată eficienței și corectitudinii 
sistemelor fiscale din UE. Soluționarea 
problemei evaziunii și a fraudei fiscale este 
posibilă doar dacă statele membre se 
angajează să pună în aplicare cu 
consecvență acțiuni care au la bază 
introducerea: unei raportări pentru fiecare 
țară în parte, a unei baze de impozitare 
consolidate comune pentru întreprinderi, a 
unei reforme aprofundate a normelor 
contabile, a unor modificări ale normelor 
de divulgare contabilă în scopul 
impozitării, a unei eliminări a practicilor 
agresive de planificare a impozitelor, a 
unei închideri a breșelor privind dubla 
impunere, a unor investiții suplimentare 
pentru personalul aferent serviciilor de 
audit fiscal, a unei actualizări a Directivei 
privind impozitarea economiilor și a 
extinderii domeniului său de aplicare.

Or. en

Amendamentul 307
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia a prezentat un plan de acțiune 
privind frauda fiscală, evaziunea fiscală și 
paradisurile fiscale; acest nou demers 

eliminat
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trebuie să fie unanim sprijinit de statele 
membre, cu scopul de a conveni asupra 
unui obiectiv emblematic ambițios, dar 
realist: reducerea la jumătate a 
prejudiciilor fiscale până în 2020. Prin 
măsurile adoptate în vederea realizării 
acestui obiectiv, statele membre ar obține 
treptat noi venituri fiscale care se ridică la 
nivelul câtorva sute de miliarde EUR 
anual, fără însă a crește rata impozitelor.

Or. en

Amendamentul 308
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia a prezentat un plan de acțiune 
privind frauda fiscală, evaziunea fiscală și 
paradisurile fiscale; acest nou demers 
trebuie să fie unanim sprijinit de statele 
membre, cu scopul de a conveni asupra 
unui obiectiv emblematic ambițios, dar 
realist: reducerea la jumătate a prejudiciilor 
fiscale până în 2020. Prin măsurile 
adoptate în vederea realizării acestui 
obiectiv, statele membre ar obține treptat 
noi venituri fiscale care se ridică la nivelul 
câtorva sute de miliarde EUR anual, fără 
însă a crește rata impozitelor.

Planul de acțiune prezentat de Comisie 
pentru a consolida lupta împotriva fraudei 
fiscale și a evaziunii fiscale reprezintă un 
pas întârziat, dar cu siguranță bine-venit 
spre abordarea evitării impozitelor la 
nivelul UE;  acest nou demers trebuie să 
fie unanim sprijinit de statele membre 
acum, cu scopul de a conveni asupra unui 
obiectiv emblematic ambițios, dar realist: 
reducerea la jumătate a prejudiciilor fiscale 
până în 2020. Prin măsurile adoptate în 
vederea realizării acestui obiectiv, statele 
membre ar obține treptat noi venituri 
fiscale care se ridică la nivelul câtorva sute 
de miliarde EUR anual, fără însă a crește 
rata impozitelor.

Or. en

Amendamentul 309
Philippe De Backer
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Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și Consiliul trebuie să acționeze 
în următoarele cinci direcții esențiale:

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și Consiliul trebuie să acționeze 
în următoarele cinci direcții esențiale:

eliminat

1. reformarea normelor contabile și a 
normelor de divulgare contabilă
2. actualizarea Directivei privind 
impozitarea economiilor și extinderea 
domeniului său de aplicare
3. asigurarea unei baze de impozitare 
consolidate comune pentru întreprinderi, 
cu caracter obligatoriu
4. introducerea, în cazul întreprinderilor 
transnaționale, a unei raportări pentru 
fiecare țară în parte
5. consolidarea reglementării privind 
registrele comerțului și înregistrarea 
trusturilor.

Or. en

Amendamentul 311
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reformarea normelor contabile și a 
normelor de divulgare contabilă

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 312
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. punerea în aplicare a planului de 
acțiune al Comisiei privind frauda fiscală, 
evaziunea fiscală și paradisurile fiscale

Or. en

Amendamentul 313
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. actualizarea Directivei privind 
impozitarea economiilor și extinderea 
domeniului său de aplicare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 314
Philippe De Backer
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Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. asigurarea unei baze de impozitare 
consolidate comune pentru întreprinderi, cu 
caracter obligatoriu

3. introducerea unei baze de impozitare 
consolidate comune pentru întreprinderi, cu 
caracter obligatoriu 

Or. en

Amendamentul 315
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. introducerea, în cazul întreprinderilor 
transnaționale, a unei raportări pentru 
fiecare țară în parte

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 316
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consolidarea reglementării privind 
registrele comerțului și înregistrarea 
trusturilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 317
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consolidarea reglementării privind 
registrele comerțului și înregistrarea 
trusturilor.

5. consolidarea reglementării și 
transparența privind registrele comerțului 
și înregistrarea trusturilor și a fundațiilor.

Or. en

Amendamentul 318
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Acest demers va trebui să includă 
acorduri adecvate la nivelul UE cu țări 
din afara UE care joacă un rol cheie și 
care furnizează în prezent platforme 
pentru instituțiile financiare de natură să 
faciliteze activitățile de evaziune și fraudă 
fiscală desfășurate chiar pe teritoriul UE, 
cum ar fi Elveția.

eliminat

Or. en

Amendamentul 319
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Acest demers va trebui să includă acorduri 
adecvate la nivelul UE cu țări din afara UE 
care joacă un rol cheie și care furnizează în 
prezent platforme pentru instituțiile 
financiare de natură să faciliteze activitățile 
de evaziune și fraudă fiscală desfășurate 
chiar pe teritoriul UE, cum ar fi Elveția.

Acest demers va trebui să includă acorduri 
adecvate la nivelul UE cu țări din afara UE 
care joacă un rol-cheie și care furnizează în 
prezent platforme pentru instituțiile 
financiare de natură să faciliteze activitățile 
de evaziune și fraudă fiscală desfășurate 
chiar pe teritoriul UE.

Or. en

Amendamentul 320
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Este extrem de important ca, în relațiile 
cu țările din afara UE, Comisia să 
acționeze în numele UE în ansamblul ei, 
în loc să sprijine dreptul de inițiativă al 
statelor membre individuale în ceea ce 
privește încheierea de acorduri bilaterale. 
UE trebuie, în special, să dirijeze 
dezbaterile organizate în cadrul G20 și, 
apoi, al G8 cu privire la combaterea 
paradisurilor fiscale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 321
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Este extrem de important ca, în relațiile cu 
țările din afara UE, Comisia să acționeze în 

Este extrem de important ca, în relațiile cu 
țările din afara UE, Comisia să acționeze în 
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numele UE în ansamblul ei, în loc să 
sprijine dreptul de inițiativă al statelor 
membre individuale în ceea ce privește 
încheierea de acorduri bilaterale. UE 
trebuie, în special, să dirijeze dezbaterile 
organizate în cadrul G20 și, apoi, al G8 cu 
privire la combaterea paradisurilor fiscale.

numele UE în ansamblul ei, în loc să 
sprijine dreptul de inițiativă al statelor 
membre individuale în ceea ce privește 
încheierea de acorduri bilaterale. UE 
trebuie, în special, să dirijeze dezbaterile 
organizate în cadrul G20 și, apoi, al G8 cu 
privire la combaterea paradisurilor fiscale 
și, prin măsurile sale, să convingă statele 
care nu sunt membre ale UE să aplice 
standardele de guvernanță ale UE în ceea 
ce privește impozitarea corectă, asistându-
le în respectarea principiilor de 
transparență ale UE, schimbul de 
informații și anularea măsurilor fiscale 
dăunătoare.

Or. en

Amendamentul 322
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. revizuirea directivelor privind 
dobânzile și redevențele, fuziunile și 
relația dintre filiale și societățile-mamă;

Or. en

Amendamentul 323
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexă – partea III – paragraful 3 – punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. adoptarea unei liste negre a 
paradisurilor fiscale, bazate pe faptul: 
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(a) dacă avantajele sunt acordare doar 
nerezidenților sau pentru tranzacțiile 
realizate cu nerezidenții sau
(b) dacă avantajele sunt izolate față de 
piața locală, astfel încât ele nu afectează 
baza națională de impozitare sau
(c) dacă avantajele sunt acordate chiar și 
fără o activitate economică reală și o 
prezență economică semnificativă în 
cadrul țării terțe care oferă astfel de 
avantaje fiscale sau
(d) dacă normele pentru determinarea 
profitului în ceea ce privește activitățile 
din cadrul unui grup multinațional de 
societăți se abat  de la principiile 
internațional acceptate, în special 
normele convenite în cadrul Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică sau
(e) dacă măsurile fiscale sunt lipsite de 
transparență, inclusiv atunci când 
dispozițiile legale sunt relaxate la nivel 
administrativ într-un mod netransparent.

Or. en


