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Amendamentul 1
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește faptul că euro este moneda 
Uniunii Europene și că toate statele 
membre o vor adopta la timpul potrivit, cu 
excepția celor pentru care există o 
derogare de la această dispoziție;

Or. en

Amendamentul 2
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește faptul că Parlamentul 
European este Parlamentul Uniunii 
Europene, singura locație în care se 
manifestă legitimitatea democratică 
directă a Uniunii și destinatarul 
răspunderii democratice directe a 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 3
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că statele membre care 1. subliniază faptul că statele membre care 
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folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult stabilitatea, eficiența 
și răspunderea democratică;

folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult stabilitatea, 
eficiența, transparența, legitimitatea și 
răspunderea democratică;

Or. en

Amendamentul 4
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să
întărească și mai mult stabilitatea, 
eficiența și răspunderea democratică;

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să
își intensifice eforturile în ceea ce privește
stabilitatea, eficiența și răspunderea 
democratică;

Or. fr

Amendamentul 5
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult stabilitatea, eficiența 
și răspunderea democratică;

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult respectarea 
tratatului, stabilitatea, eficiența și 
răspunderea democratică;

Or. de

Amendamentul 6
Derk Jan Eppink
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult stabilitatea, eficiența 
și răspunderea democratică;

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult competitivitatea,
stabilitatea, eficiența și răspunderea 
democratică;

Or. en

Amendamentul 7
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro trebuie să 
întărească și mai mult stabilitatea, eficiența 
și răspunderea democratică;

1. subliniază faptul că statele membre care 
folosesc împreună moneda euro și cele 
care și-au asumat angajamentul de a
adopta această monedă trebuie să 
întărească și mai mult stabilitatea, eficiența 
și răspunderea democratică;

Or. en

Amendamentul 8
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că metoda Uniunii ar trebui 
să fie utilizată pentru toate măsurile care 
vizează consolidarea uniunii monetare 
europene; solicită integrarea cât mai 
curând posibil în tratatele UE a pactului 
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fiscal;

Or. en

Amendamentul 9
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MSE privește numai 
statele membre din zona euro;

2. ia act de faptul că, pentru a atenua 
efectele crizei și pentru a soluționa 
deficiențele de ordin structural ale 
arhitecturii uniunii economice și 
monetare, guvernele naționale și 
instituțiile europene au luat o gamă largă 
de măsuri destinate să protejeze 
stabilitatea financiară și să 
îmbunătățească guvernanța economică; 
ia act de faptul că o parte din aceste 
eforturi vizează numai statele membre din 
zona euro, cum ar fi anumite norme 
specifice privind sancțiunile financiare 
din pachetul de șase acte legislative și 
crearea MES; de asemenea, consideră că 
pachetul de două acte legislative, odată 
adoptat, se va adresa în mod specific 
statelor membre din zona euro; în plus, 
afirmă că statele membre din zona euro și 
șase state membre din afara zonei euro au 
adoptat Pactul euro plus și că statele 
membre din zona euro și opt state membre 
din afara zonei euro au încheiat Tratatul 
privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța în cadrul uniunii economice 
și monetare;

Or. en

Amendamentul 10
Werner Langen
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MSE privește numai 
statele membre din zona euro;

2. ia act de faptul că deciziile care trebuie 
luate pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MES vizează numai 
statele membre din zona euro;

Or. de

Amendamentul 11
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MSE privește numai 
statele membre din zona euro;

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum anumite dispoziții din pachetul de 
șase acte legislative și crearea MES
privește numai statele membre din zona 
euro;

Or. en

Amendamentul 12
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MSE privește numai 
statele membre din zona euro;

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MESF, FESF și MES
privește numai statele membre din zona 
euro; consideră că operațiunile 
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FESF/MES și ale oricărei viitoare 
structuri similare ar trebui să fie supuse 
controlului și supravegherii democratice 
periodice exercitate de către Parlamentul 
European;

Or. en

Amendamentul 13
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MSE privește numai 
statele membre din zona euro;

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor 
depuse pentru a atenua efectele crizei, 
precum adoptarea pachetului de șase acte 
legislative și crearea MES privește numai 
statele membre din zona euro; consideră 
că MES ar trebui să fie integrat cât mai 
curând posibil în acquis-ul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 14
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că două state membre au 
optat pentru neintroducerea monedei euro 
și două state membre au optat pentru 
nepunerea în aplicare a acquis-ului 
Schengen;

Or. en
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Amendamentul 15
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. ia act de faptul că o cooperare 
consolidată oferă un temei juridic pentru 
adoptarea unor măsuri aplicabile numai 
unui număr limitat de state membre; 
constată că acest mecanism se utilizează 
deja pentru legislația transeuropeană în 
materie de divorț și pentru dreptul 
european în materie de brevete și a fost 
aprobat, în contextul impozitării, de către 
Parlamentul European și Consiliu în 
vederea instituirii unei taxe pe tranzacțiile 
financiare;

Or. en

Amendamentul 16
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE;

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE; consideră 
că, pentru a depăși deficiențele 
structurale inerente ale uniunii 
economice și monetare și pentru a stopa 
în mod eficient pericolul moral răspândit, 
„uniunea bancară” propusă ar trebui să 
se inspire din reformarea anterioară a 
sectorului serviciilor financiare al 
Uniune, inclusiv din crearea ABE, 
AEVMP, AEAPO și CERS, precum și din 
guvernanța economică consolidată, mai 
ales în zona euro, și din noul cadru 
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bugetar al semestrului european, pentru a 
asigura o mai mare rezistență și 
competitivitate a sectorului bancar 
european, sporirea încrederii în acesta și 
rezerve consolidate de capital destinate să 
prevină situația în care bugetele publice 
ale statelor membre să fie nevoite să 
suporte pe viitor costurile acțiunilor de 
salvare a băncilor;

Or. en

Amendamentul 17
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE;

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE; consideră 
că mecanismul de supraveghere unic ar 
trebui să răspundă în fața Parlamentului 
European, având în vedere faptul că 
Parlamentul este singura instituție 
europeană democratică aleasă în mod 
direct; consideră că președintele 
mecanismului ar trebui să fie aprobat de 
PE și să îi prezinte Parlamentului 
European rapoarte periodice;

Or. en

Amendamentul 18
Sławomir Nitras

Proiect de aviz
Punctul 3



AM\928234RO.doc 11/27 PE506.084v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE;

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE și se 
așteaptă ca formula implicită utilizată și 
pe viitor să fie formula stabilită de 
regulamentul elaborat cu această ocazie, 
în care consolidarea uniunii economice și 
monetare se face prin armonizarea 
reglementării financiare, lăsând totodată 
deschisă o oportunitate pentru toate 
statele membre interesate, în special 
pentru cele vizate de derogarea prevăzută 
la articolul 139 alineatul (1) din TFUE;

Or. pl

Amendamentul 19
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE;

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE; consideră, 
totuși, extrem de riscant și de discutabil 
din punct de vedere juridic faptul că 
răspunderea finală a supravegherii 
băncilor aparține exclusiv BCE;

Or. de

Amendamentul 20
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE;

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE; subliniază 
faptul că dezvoltarea unui mecanism 
european de rezoluție bancară este o 
etapă absolut necesară pentru instituirea 
unei veritabile uniuni bancare;

Or. fr

Amendamentul 21
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE;

3. salută actualul proces de creare a unui 
mecanism de supraveghere unic, care 
acoperă zona euro și este deschis tuturor 
celorlalte state membre ale UE; solicită ca 
mecanismul de supraveghere unic să fie 
supus controlului și supravegherii 
democratice depline exercitate de către 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 22
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politicile economice 4. subliniază faptul că politicile bugetare și 
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ale unor state membre sunt supuse 
constrângerilor din partea Troikăi, care nu 
își asumă răspunderea în mod 
corespunzător;

financiare ale unor state membre au
trebuit să fie supuse unor constrângeri
dictate de troică și că, în acest context, nu 
există nicio răspundere;

Or. de

Amendamentul 23
Jean-Paul Gauzès

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politicile economice 
ale unor state membre sunt supuse 
constrângerilor din partea Troikăi, care 
nu își asumă răspunderea în mod 
corespunzător;

4. subliniază faptul că politicile economice 
ale unor state membre sunt stabilite de 
troică, în schimbul unor resurse 
financiare puse la dispoziție pentru a 
menține solvabilitatea țărilor și pentru a 
le permite să își redobândească accesul pe 
piețele de capital; totuși, acest lucru nu ar 
trebui să exonereze troica de asumarea 
răspunderii;

Or. fr

Amendamentul 24
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politicile economice 
ale unor state membre sunt supuse 
constrângerilor din partea Troikăi, care nu 
își asumă răspunderea în mod 
corespunzător;

4. subliniază faptul că politicile economice 
ale unor state membre sunt supuse unor 
constrângeri dictate de troică, pentru care
aceasta nu își asumă răspunderea în mod 
corespunzător; consideră că troica ar 
trebui să răspundă în fața Parlamentului 
European prin prezentarea unor rapoarte 
periodice; își asumă angajamentul de a 
prezenta recomandări sistematice cu 
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privire la activitatea troicii;

Or. en

Amendamentul 25
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că politicile economice 
ale unor state membre sunt supuse 
constrângerilor din partea Troikăi, care nu 
își asumă răspunderea în mod 
corespunzător;

4. subliniază faptul că politicile economice 
ale unor state membre sunt supuse unor 
constrângeri dictate de troică, pentru care 
aceasta nu își asumă răspunderea în mod 
corespunzător și care nu dispune de 
legitimitate democratică; solicită ca 
mandatul troicii să fie aprobat după 
consultarea corespunzătoare cu 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 26
Ramon Tremosa i Balcells

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că eforturile de consolidare 
fiscală depuse în direcția respectării 
noilor norme de guvernanță economică ar 
trebui să fie partajate în mod echitabil 
între diferitele administrații, ținând seama 
de serviciile pe care acestea le prestează;

Or. en
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Amendamentul 27
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută planul Comisiei; solicită 
Comisiei să facă propuneri legislative 
supuse codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia;

eliminat

Or. de

Amendamentul 28
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia;

5. ia act de planul Comisiei;

Or. en

Amendamentul 29
Jean-Paul Gauzès

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia;

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să prezinte opțiuni mai specifice și să facă 
propuneri legislative, în cazul în care acest 
lucru este posibil din punct de vedere 
juridic și acceptabil din punct de vedere 
politic;
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Or. fr

Amendamentul 30
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia;

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia, în primul rând în 
ceea ce privește crearea unei capacități 
fiscale pentru zona euro, gestionate în 
conformitate cu metoda Uniunii;

Or. en

Amendamentul 31
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia;

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia, în special 
propuneri referitoare la crearea unei 
capacități fiscale și la mutualizarea 
datoriilor suverane;

Or. en

Amendamentul 32
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
să facă propuneri legislative supuse 
codeciziei pentru implementarea 
neîntârziată a acestuia;

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei 
ca în cel mai scurt timp posibil să facă
propuneri legislative supuse codeciziei 
pentru implementarea neîntârziată a 
acestuia;

Or. fr

Amendamentul 33
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că conceptul de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabil numai 
statelor membre individuale, după cum 
este menționat în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012, riscă să 
creeze incertitudine juridică;

6. sprijină noile instrumente de 
solidaritate, cum ar fi „instrumentul de 
convergență și competitivitate”, cu scopul 
de a oferi sprijin financiar pentru 
aplicarea în timp util a reformelor 
structurale de consolidare a creșterii 
durabile, în deplină conformitate cu 
metoda Uniunii și pe baza procedurilor 
actuale de supraveghere ale UE;

Or. en

Amendamentul 34
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că conceptul de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabil numai
statelor membre individuale, după cum este 

6. consideră că noțiunea de contracte 
convenite de comun acord în favoarea 
competitivității și a creșterii economice, 
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menționat în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012, riscă să 
creeze incertitudine juridică;

aplicabilă statelor membre numai de la caz 
la caz, după cum se menționează în 
Concluziile Consiliului European din 
decembrie 2012, ar putea consolida 
asumarea responsabilității pentru politica 
economică și eficacitatea acesteia;

Or. en

Amendamentul 35
Jean-Paul Gauzès

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că conceptul de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabil numai
statelor membre individuale, după cum este 
menționat în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012, riscă să 
creeze incertitudine juridică;

6. sprijină noțiunea de „înțelegeri 
contractuale”, aplicabilă statelor membre 
numai de la caz la caz, după cum se 
menționează în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012 și insistă ca 
acestea să fie formulate astfel încât să se 
evite orice incertitudine juridică;

Or. fr

Amendamentul 36
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că conceptul de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabil numai
statelor membre individuale, după cum este 
menționat în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012, riscă să 
creeze incertitudine juridică;

6. subliniază faptul că noțiunea de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabilă
statelor membre numai de la caz la caz, 
după cum se menționează în Concluziile 
Consiliului European din decembrie 2012, 
trebuie să prezinte certitudine juridică;

Or. de
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Amendamentul 37
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că conceptul de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabil numai
statelor membre individuale, după cum este 
menționat în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012, riscă să 
creeze incertitudine juridică;

6. subliniază faptul că noțiunea de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabilă
statelor membre numai de la caz la caz, 
după cum se menționează în Concluziile 
Consiliului European din decembrie 2012, 
riscă să creeze incertitudine juridică și să 
amplifice deficitul democratic al Uniunii, 
în cazul în care aceste riscuri nu sunt 
compensate printr-un transfer 
corespunzător de legitimitate și 
răspundere la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 38
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că conceptul de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabil numai
statelor membre individuale, după cum este 
menționat în Concluziile Consiliului 
European din decembrie 2012, riscă să 
creeze incertitudine juridică;

6. subliniază faptul că noțiunea de 
„înțelegeri contractuale”, aplicabilă
statelor membre numai de la caz la caz, 
după cum se menționează în Concluziile 
Consiliului European din decembrie 2012, 
riscă să creeze incertitudine juridică și un 
deficit democratic în lipsa unor proceduri 
transparente;

Or. fr
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Amendamentul 39
Jean-Paul Gauzès

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate
lucrările referitoare la resursele proprii, 
precum și cele referitoare la mobilitatea 
forței de muncă și la întocmirea unui 
buget pentru zona euro pentru a o face să 
devină o zonă monetară optimă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 40
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate 
lucrările referitoare la resursele proprii, 
precum și cele referitoare la mobilitatea 
forței de muncă și la întocmirea unui 
buget pentru zona euro pentru a o face să 
devină o zonă monetară optimă;

7. consideră necesară luarea unor măsuri 
suplimentare de promovare a 
aprofundării pieței unice și de protecție a 
integrității acesteia;

Or. en

Amendamentul 41
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la resursele proprii, precum și 

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la mobilitatea forței de muncă și 
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cele referitoare la mobilitatea forței de 
muncă și la întocmirea unui buget pentru 
zona euro pentru a o face să devină o 
zonă monetară optimă;

la piața internă a serviciilor, în special la 
piața unică digitală;

Or. en

Amendamentul 42
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate 
lucrările referitoare la resursele proprii, 
precum și cele referitoare la mobilitatea 
forței de muncă și la întocmirea unui 
buget pentru zona euro pentru a o face să 
devină o zonă monetară optimă;

7. consideră că trebuie să existe 
certitudine juridică referitor la problema
resurselor proprii, care trebuie să 
progreseze în direcția unui buget 
responsabil pentru zona euro;

Or. de

Amendamentul 43
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la resursele proprii, precum și 
cele referitoare la mobilitatea forței de 
muncă și la întocmirea unui buget pentru 
zona euro pentru a o face să devină o zonă 
monetară optimă;

7. consideră necesară revizuirea completă 
a sistemului de resurse proprii al UE, 
inclusiv reforma privind TTF și TVA; 
consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la mobilitatea forței de muncă și 
la întocmirea unui buget pentru zona euro 
pentru a o face să devină o zonă monetară 
optimă;

Or. en
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Amendamentul 44
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la resursele proprii, precum și 
cele referitoare la mobilitatea forței de 
muncă și la întocmirea unui buget pentru 
zona euro pentru a o face să devină o zonă 
monetară optimă;

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la resursele proprii, prin luarea 
unor măsuri care includ taxa pe 
tranzacțiile financiare, precum și lucrările
referitoare la mobilitatea forței de muncă, 
la încheierea unui pact social, la 
întocmirea unui buget, înființarea unei 
trezorerii europene și mutualizarea 
datoriilor suverane pentru zona euro
pentru a o face să devină o zonă monetară 
optimă;

Or. en

Amendamentul 45
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările 
referitoare la resursele proprii, precum și 
cele referitoare la mobilitatea forței de 
muncă și la întocmirea unui buget pentru 
zona euro pentru a o face să devină o zonă 
monetară optimă;

7. consideră că ar trebui accelerate în mod 
considerabil lucrările referitoare la 
resursele proprii, precum și cele referitoare 
la crearea unui mecanism de gestionare a 
șocurilor asimetrice, la mobilitatea forței 
de muncă și la întocmirea unui buget 
pentru zona euro pentru a o face să devină 
o zonă monetară optimă;

Or. fr

Amendamentul 46
Krišjānis Kariņš
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește faptul că trebuie luate 
numeroase măsuri pentru ca piața unică 
să devină complet funcțională;

Or. en

Amendamentul 47
Derk Jan Eppink

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup 
prevede „necesitatea prevederii unor 
dispoziții specifice pentru un dialog 
susținut între statele membre a căror 
monedă este euro, așteptând ca euro să 
devină moneda tuturor statelor membre 
ale Uniunii”; dacă această situație, care 
se presupune a fi provizorie, se va mai 
prelungi, va trebui dezvoltat în cadrul 
Parlamentului European un mecanism 
corespunzător de responsabilizare pentru 
actuala zonă euro și statele membre care 
s-au angajat să adere.

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că
articolul 13 din TUE prevede că 
Parlamentul European este o instituție a 
Uniunii; prin urmare, consideră că 
Parlamentul European este instituția 
potrivită pentru a asigura asumarea 
răspunderii pentru zona euro și subliniază 
că Parlamentul European ar trebui să 
împiedice fragmentarea controlului 
cooperării între statele membre.

Or. en

Amendamentul 48
Werner Langen
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră 
că, dacă această situație, care se 
presupune a fi provizorie, se va mai 
prelungi, va trebui dezvoltat în cadrul
Parlamentului European un mecanism 
corespunzător de responsabilizare pentru 
actuala zonă euro și statele membre care s-
au angajat să adere la aceasta.

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră că 
va trebui dezvoltat, cu implicarea
Parlamentului European în calitate de 
lider, un mecanism corespunzător de 
responsabilizare pentru actuala zonă euro și 
statele membre care s-au angajat să adere 
la aceasta.

Or. de

Amendamentul 49
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră 
că, dacă această situație, care se 
presupune a fi provizorie, se va mai 
prelungi, va trebui dezvoltat în cadrul 

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră că
în cadrul Parlamentului European trebuie
dezvoltat un mecanism corespunzător de 
responsabilizare pentru actuala zonă euro și 
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Parlamentului European un mecanism 
corespunzător de responsabilizare pentru 
actuala zonă euro și statele membre care s-
au angajat să adere la aceasta.

statele membre care s-au angajat să adere 
la aceasta.

Or. en

Amendamentul 50
George Sabin Cutaș

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră 
că,dacă această situație, care se presupune 
a fi provizorie, se va mai prelungi, va 
trebui dezvoltat în cadrul Parlamentului 
European un mecanism corespunzător de 
responsabilizare pentru actuala zonă euro și 
statele membre care s-au angajat să adere 
la aceasta.

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră 
că, dacă această situație, care se presupune 
a fi provizorie, se va mai prelungi, va 
trebui dezvoltat în cadrul Parlamentului 
European un mecanism corespunzător de 
responsabilizare pentru actuala zonă euro și 
statele membre care s-au angajat să adere 
la aceasta; propune crearea unui unei 
subcomisii care să gestioneze problemele 
din zona euro și care să fie deschisă 
tuturor deputaților în Parlamentul 
European; nu sprijină idei precum 
dublarea responsabilităților privind votul 
sau divizarea Parlamentului European, 
idei care ar încălca articolele 10 și 14 din 
TUE.

Or. en
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Amendamentul 51
Jean-Paul Besset
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că articolul 3 alineatul 
(4) din TUE stipulează că „Uniunea 
instituie o uniune economică și monetară a 
cărei monedă este euro” și că Protocolul 14 
referitor la Eurogrup prevede „necesitatea 
prevederii unor dispoziții specifice pentru 
un dialog susținut între statele membre a 
căror monedă este euro, așteptând ca euro 
să devină moneda tuturor statelor membre 
ale Uniunii”; consideră că, dacă această 
situație, care se presupune a fi provizorie, 
se va mai prelungi, va trebui dezvoltat în 
cadrul Parlamentului European un 
mecanism corespunzător de 
responsabilizare pentru actuala zonă euro 
și statele membre care s-au angajat să adere 
la aceasta.

8. subliniază faptul că articolul 3 
alineatul (4) din TUE stipulează că 
„Uniunea instituie o uniune economică și 
monetară a cărei monedă este euro” și că 
Protocolul 14 referitor la Eurogrup prevede 
„necesitatea prevederii unor dispoziții 
specifice pentru un dialog susținut între 
statele membre a căror monedă este euro, 
așteptând ca euro să devină moneda tuturor 
statelor membre ale Uniunii”; consideră 
că, dacă această situație, care se presupune 
a fi provizorie, se va mai prelungi, va 
trebui să se ia în considerare crearea în 
cadrul Parlamentului European a unor 
locații pentru dezbateri, precum și 
dezvoltarea unor mecanisme de control 
democratic pentru procedurile, 
instrumentele și dispozițiile legale 
referitoare exclusiv la actuala zonă euro și 
statele membre care s-au angajat să adere 
la aceasta.

Or. fr

Amendamentul 52
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită, prin urmare, instituirea 
imediată în cadrul Parlamentului 
European a unei subcomisii responsabile 
pentru exercitarea controlului asupra 
chestiunilor specifice zonei euro.
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Or. en


