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Amendamentul 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. să menționeze raportul Monti1 și 
rezoluția Parlamentului European 
referitoare la oferirea unei piețe unice;

1. întrucât realizarea pieței interne, astfel 
cum este preconizată în raportul Monti2, 
este esențială pentru o adevărată 
guvernanță economică europeană;

Or. fr

Amendamentul 2
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât orice sancțiune posibilă 
asociată cu încălcarea obiectivelor 
Pactului de stabilitate și creștere (PSC) 
trebuie să fie rezultatul fie al unei voinței 
insuficiente de a respecta legislația, fie al 
unei fraude și în niciun caz rezultatul 
imposibilității de a respecta legislația din 
motive care nu țin de capacitate statului 
membru;

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 „O nouă strategie pentru piața unică în serviciul economiei și societății europene”, raport adresat președintelui 
Comisiei Europene, José Manuel Barroso, de către Mario Monti, 9 mai 2010.
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Amendamentul 3
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât obiectivele PSC trebuie să fie 
compatibile nu doar cu strategia Europa 
2020, dar și cu alte compromisuri privind 
cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, 
mediu, educație, eradicarea sărăciei și 
ajutorul pentru dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 4
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. întrucât, așa cum se menționează atât 
în raportul Monti, cât și în rezoluția 
Parlamentului European referitoare la 
oferirea unei piețe unice consumatorilor 
și cetățenilor, ocuparea locurilor de 
muncă, reducerea sărăciei și condițiile 
bune de muncă sunt esențiale pentru 
relansarea cu succes a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să realizeze obiectivele din PSC actual, eliminat
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inclusiv un nou sistem de guvernare, cu 
un pact separat de creștere și ocupare a 
forței de muncă, bazat pe obiective 
economice reale care includ ocuparea 
forței de muncă și investițiile, cu scopul 
de a acorda o importanță egală creării de 
locuri de muncă și controlului deficitelor 
publice, pact totodată conceput ca 
instrument juridic în baza articolului 121 
din TFUE (recomandarea 1, liniuță
nouă);

Or. fr

Amendamentul 6
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să realizeze obiectivele din PSC actual, 
inclusiv un nou sistem de guvernare, cu un 
pact separat de creștere și ocupare a forței 
de muncă, bazat pe obiective economice 
reale care includ ocuparea forței de muncă 
și investițiile, cu scopul de a acorda o 
importanță egală creării de locuri de muncă 
și controlului deficitelor publice, pact 
totodată conceput ca instrument juridic în 
baza articolului 121 din TFUE 
(recomandarea 1, liniuță nouă);

5. să realizeze obiectivele din PSC actual, 
inclusiv un nou sistem de guvernare, cu un 
pact separat de creștere, ocuparea forței de 
muncă și reducerea sărăciei, bazat pe 
obiective economice reale care includ 
ocuparea forței de muncă și investițiile, cu 
scopul de a acorda o importanță egală 
creării de locuri de muncă și controlului 
deficitelor publice, pact totodată conceput 
ca instrument juridic în baza articolului 
121 din TFUE (recomandarea 1, liniuță 
nouă);

Or. en

Amendamentul 7
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că un mecanism de 
sancțiuni pentru nerespectarea PSC ar 
trebui să se aplice doar dacă se elaborează 
un mecanism de sancțiuni similar pentru 
nerespectarea altor obiective menționate 
în strategia Europa 2020: ocuparea 
deplină a locurilor de muncă, reducerea 
sărăciei și condiții bune de muncă;

Or. en

Amendamentul 8
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, 
evoluțiile ratei reale de schimb, variațiile 
costului forței de muncă, variațiile 
contului curent/balanței de plăți, rata de 
creștere a creditării, structura capitalului 
și intrări de capital, variațiile 
productivității și ale piețelor de active
(inclusiv piețele imobiliare și de credit 
privat), investițiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj al PIB, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea 
gradului de participare la învățământul 
secundar și superior și reducerea sărăciei 

6. să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), cuprinzând (dar nu limitat la) 
evoluția balanței de plăți curente, activele 
străine nete, evoluția bazei de impozitare, 
ratele reale efective de schimb, afluxurile 
de capital, productivitatea (inclusiv 
productivitatea resurselor și 
productivitatea totală a factorilor), 
costurile salariale unitare, indicatorii 
cantitativi și calitativi privind nivelul de 
ocupare a forței de muncă și coeziunea 
socială, indicatorii privind externalitățile 
de mediu, precum și creșterea creditului și 
evoluția prețurilor activelor (inclusiv 
piețele imobiliare și activele financiare), 
investițiile în cercetare și dezvoltare ca 
procentaj al PIB, reducerea emisiilor de 
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(recomandarea 1, a doua liniuță); gaze cu efect de seră, creșterea gradului de 
participare la învățământul secundar și 
superior și reducerea sărăciei 
(recomandarea 1, a doua liniuță); ar trebui 
să se elaboreze praguri de declanșare a 
mecanismelor de alertă alertei pentru 
indicatorii incluși în grafic;

Or. en

Amendamentul 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, evoluțiile 
ratei reale de schimb, variațiile costului 
forței de muncă, variațiile contului 
curent/balanței de plăți, rata de creștere a 
creditării, structura capitalului și intrări de 
capital, variațiile productivității și ale 
piețelor de active (inclusiv piețele 
imobiliare și de credit privat), investițiile în 
cercetare și dezvoltare ca procentaj al PIB, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, creșterea gradului de participare la 
învățământul secundar și superior și 
reducerea sărăciei (recomandarea 1, a 
doua liniuță);

6. să instituie un cadru analitic și 
îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și 
grafice cu praguri specifice de declanșare a 
mecanismelor de alertă timpurie), 
transparent și dispunând de instrumente 
metodologice adecvate pentru o 
monitorizare multilaterală eficientă bazată 
pe indicatori economici esențiali (reali și 
nominali), care ar putea afecta nivelul de 
competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat 
la) rata creșterii economice, componența 
PIB-ului național, rata șomajului, evoluțiile 
ratei reale de schimb, variațiile costului 
forței de muncă, variațiile contului 
curent/balanței de plăți, rata de creștere a 
creditării, structura capitalului și intrări de 
capital, variațiile productivității și ale 
piețelor de active (inclusiv piețele 
imobiliare și de credit privat) și investițiile 
în cercetare și dezvoltare ca procentaj al 
PIB (recomandarea 1, a doua liniuță);

Or. fr



PE448.871v02-00 8/26 AM\831869RO.doc

RO

Amendamentul 10
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. să elaboreze instrumente adecvate de 
analiză și expertiză la nivelul Comisiei 
pentru investigarea în detaliu a cauzelor 
tendințelor divergente persistente în 
cadrul zonei euro, inclusiv analizarea  
impactului politicilor comune asupra 
sistemelor economice diferite din zona 
euro [recomandarea 1, a treia liniuță 
(nouă)];

Or. en

Amendamentul 11
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, monitorizare 
și recomandări la adresa fiecărui stat 
membru, în conformitate cu strategia UE 
2020, cu concentrare asupra creșterii, a 
reformelor structurale, a productivității și 
a competitivității, ținând cont de 
convergențele și divergențele existente 
între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre 
(recomandarea 1, a patra liniuță; eliminarea 
ultimei părți); 

7. să instituie norme comune pentru o 
utilizare mai activă a orientărilor largi de 
politică economică, ca instrument esențial 
pentru orientarea economică, ținând cont 
de convergențele și divergențele existente 
între statele membre, cu scopul de a 
consolida rezistența economiei la șocurile 
externe, precum și impactul pozitiv pe 
care deciziile anumitor state membre le au 
asupra altor state membre;

Or. en
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Amendamentul 12
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să stabilească un ,,semestru la nivelul 
Uniunii” pentru abordarea orientărilor 
integrate la nivel național și la nivelul 
Uniunii, creând o dezbatere mai amplă pe 
teme financiare și pe tema situației 
economice a UE, ce ar putea permite o 
contribuție reală și în timp util a tuturor 
părților implicate (recomandarea 1, a 
șaptea liniuță);

8. să stabilească un ,,semestru la nivelul 
Uniunii” pentru abordarea orientărilor 
integrate la nivel național și la nivelul 
Uniunii, creând o dezbatere mai amplă pe 
teme financiare și pe tema situației 
economice a UE, inclusiv consultații cu 
partenerii sociali la nivel de Uniune, 
consolidând astfel dialogul social 
macroeconomic, ce ar putea permite o 
contribuție reală și în timp util a tuturor 
părților implicate (recomandarea 1, a 
șaptea liniuță); 

Or. en

Amendamentul 13
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. să realizeze o evaluare mai amplă a 
programelor de stabilitate și convergență 
(PSC) din punctul de vedere al 
interconectării acestora cu alte obiective 
ale statelor membre și cu cele ale Uniunii, 
înainte de adoptarea politicilor vizate în 
cadrul PSC la nivel național 
(recomandarea 1, a unsprezecea liniuță);

Or. en
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Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. să lanseze „semestrul la nivelul 
Uniunii” la începutul anului cu o analiză 
orizontală în cadrul căreia Consiliul 
European, pe baza informațiilor analitice 
transmise de Comisie, ar putea identifica 
principalele provocări de ordin economic 
cu care se confruntă UE și zona euro și ar 
elabora orientări strategice cu privire la 
politicile care trebuie aplicate; statele 
membre ar putea lua în considerare 
concluziile acestei revizuiri orizontale 
atunci când își pregătesc PSC și 
programele lor naționale de reformă 
(PNR) [recomandarea 1, liniuța 9a 
(nouă)];

Or. en

Amendamentul 15
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. să lanseze simultan PSC și PNR, ceea 
ce ar permite luarea în considerare a 
creșterii și a impactului fiscal al 
reformelor în strategia bugetară și 
obiectivele bugetare naționale anuale și 
multianuale, respectând în același timp 
normele și procedurile naționale 
(recomandarea 1, a zecea liniuță); 

Or. en
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Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. să garanteze îmbunătățirea 
responsabilității și a transparenței față de 
Parlament a evaluării la nivelul Uniunii a 
PSC și PNR, pentru a sensibiliza mai mult 
publicul și pentru a spori presiunea 
exercitată de celelalte state membre în 
etapa în care deciziile bugetare 
importante se află încă în curs de 
elaborare la nivel național (recomandarea 
1, a paisprezecea liniuță);

Or. en

Amendamentul 17
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. să elaboreze obligația ca statele 
membre să furnizeze informații 
suplimentare în cazul în care politicile 
aplicate sunt susceptibile de a pune în 
pericol funcționarea corectă a pieței 
interne, Uniunea economică și monetară 
(UEM) sau obiectivele stabilite de Uniune 
în cadrul strategiei Europa 2020 
(recomandarea 1, liniuța a 
șaptesprezecea); 

Or. en
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Amendamentul 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. eliminarea următoarelor recomandări:
să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a 
datoriei excesive (PMDE) pe baza 
nivelurilor datoriei brute; PDE/PMDE 
incluzând rapoarte periodice detaliate 
privind variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât 
timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închisă atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
60%. (eliminarea recomandării 2, prima 
liniuță);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 19
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. eliminarea următoarelor recomandări:
să lanseze procedura de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor 
datoriei brute; PDE/PMDE incluzând 
rapoarte periodice detaliate privind 
variațiile și evoluțiile datoriei ar fi 
declanșate pentru acele state membre în 
care nivelul datoriei publice depășește 
pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât 

9. să clarifice și să îmbunătățească 
transparența procedurii de deficit excesiv 
(PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE), acordând o importanță 
mai mare datoriei și legăturii dintre 
datorie și deficit, precum și evoluției 
dinamice a acestora;
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timp cât respectivul stat membru își 
îndeplinește OFTM și ar fi închisă atunci 
când nivelul datoriei publice scade sub 
60% (eliminarea recomandării 2, prima 
liniuță);

Or. en

Amendamentul 20
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

9a. să accelereze procedurile PDE, în 
special în ceea ce privește statele membre 
care încalcă Pactul în mod repetat 
[recomandarea 2, a doua liniuță (nouă)];

Or. en

Amendamentul 21
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. să stabilească un calendar diferențiat 
în funcție de țară pentru procesul 
consolidării fiscale, care nu se va prelungi 
mai târziu de 2015, cu scopul de a realinia 
toate nivelurile deficitului public la 
cerințele stabilite în PSC [recomandarea 
2, liniuța 3a (nouă)];

Or. en
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Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. să utilizeze cheltuielile din bugetul 
Uniunii pentru a stabili stimulente 
echitabile, eficace și în timp util pentru a 
garanta respectarea PSC, de exemplu prin 
sporirea condiționalității și solicitând 
statelor membre să redirecționeze fonduri 
pentru a îmbunătăți calitatea finanțelor 
publice în momentul în care se stabilește 
existența unui deficit excesiv, în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (6) 
din TFUE [recomandarea 2, liniuța 3b 
(nouă)];

Or. en

Amendamentul 23
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. să stabilească un mecanism de 
monitorizare și alte mecanisme de 
descurajare, inclusiv avertizări publice 
pentru statele membre care nu și-au 
îndeplinit OFTM sau care nu se apropie 
de acesta în ritmul stabilit (recomandarea 
2, a patra liniuță);

Or. en
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Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. să stabilească un mecanism de 
monitorizare, inclusiv posibile avertizări și 
sancțiuni graduale, de exemplu 
impunerea unor depozite cu dobândă, 
pentru statele membre care, datorită 
politicilor lor fiscale neadecvate, nu și-au 
îndeplinit OFTM sau care nu se apropie 
de acesta în ritmul stabilit în circumstanțe 
economice favorabile (recomandarea 2, a 
patra liniuță);

Or. en

Amendamentul 25
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semi-automate, care să permită măsuri de 
alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora (recomandarea 2, a șaptea liniuță; 
parțial eliminată);

10. să prevadă stimulente preventive și pre-
definite, ce urmează a fi decise de Comisie 
fără implicarea Consiliului, sau sancțiuni 
semi-automate, care să permită măsuri de 
alertă timpuri și aplicarea graduală a 
acestora; astfel de stimulente sau 
sancțiuni ar putea include acțiuni de tipul 
„denunțare și condamnare”, înghețarea 
temporară a fondurilor Uniunii (fondurile 
structurale, de coeziune și PAV) și 
pierderea permanentă a fondurilor 
Uniunii și/sau sancțiuni financiare;  
statele membre cărora li se aplică aceste 
sancțiuni ar trebui să fie obligate să 
acopere plățile înghețate sau pierdute ale 
Uniunii din propriile bugete naționale 
(recomandarea 2, a șaptea liniuță);
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Or. en

Amendamentul 26
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. să specifice, prin mijloace juridice, 
obligația din protocolul nr. 12 la TFUE, 
conform căreia statele membre trebuie să 
aplice proceduri bugetare care garantează 
respectarea obligațiilor care le revin în 
materie de disciplină bugetară în 
conformitate cu tratatul [recomandarea 2, 
liniuța 7a (nouă)]; 

Or. en

Amendamentul 27
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor sancțiuni preventive 
(recomandarea 2, a noua liniuță; parțial 
eliminată);

11. să introducă modificările necesare în 
procedura decizională internă a Comisiei, 
garantând astfel o aplicare eficientă și 
rapidă a respectivelor sancțiuni și 
stimulente preventive (recomandarea 2, a 
noua liniuță; parțial eliminată);

Or. en
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Amendamentul 28
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. să stabilească un cadru specific zonei 
euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune, pe investițiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj al PIB, pe 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pe creșterea gradului de participare la 
învățământul secundar și superior și pe 
reducerea sărăciei (recomandarea 3, prima 
liniuță);

12. să stabilească un cadru specific zonei 
euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
chestiune, pe investițiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj al PIB, pe 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pe creșterea gradului de participare la 
învățământul secundar și superior și pe 
reducerea sărăciei; să stabilească, în acest 
scop, un grafic diferențiat pentru statele 
membre din zona euro, care să includă 
praguri specifice de alertare, în special în 
ceea ce privește analizarea evoluției 
ratelor reale efective de schimb, precum și 
mecanisme specifice de punere în aplicare 
(sancțiuni și stimulente) cu scopul de a 
rezolva dezechilibrele macroeconomice 
excesive;

Or. en

Amendamentul 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

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

12. să stabilească un cadru specific zonei 
euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe 
competitivitatea prețurilor, pe ratele reale 
de schimb, pe creșterea creditării și pe 
evoluțiile actuale din statele membre în 
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chestiune, pe investițiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj al PIB, pe 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pe creșterea gradului de participare 
la învățământul secundar și superior și pe 
reducerea sărăciei (recomandarea 3, prima 
liniuță);

chestiune și pe investițiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj al PIB 
(recomandarea 3, prima liniuță);

Or. fr

Amendamentul 30
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. eliminarea următoarelor 
recomandări: să consolideze secretariatul 
și cabinetul Președintelui Eurogrupului 
(eliminarea recomandării 3, a treia 
liniuță);

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. eliminarea următoarelor 
recomandări: să consolideze secretariatul 
și cabinetul Președintelui Eurogrupului 
(eliminarea recomandării 3, a treia 
liniuță);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 32
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. să stabilească, în decurs de un an, un 
fond monetar european permanent, care 
să funcționeze drept mecanism de 
solicitare și acordare de împrumuturi de 
ultimă instanță pe baza experiențelor 
acumulate (Fondul european de 
stabilitate financiară și Mecanismul 
european de stabilitate financiară, 
precum și instrumentul balanței de plăți 
europene), dispunând de reguli clare cu 
privire la procesul decizional, finanțare, 
condițiile de acordare a împrumuturilor și 
monitorizare (recomandarea 4, prima 
liniuță);

Or. en

Amendamentul 33
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. să creeze rapid o Agenție europeană 
pentru datorii prin unirea datoriei publice 
naționale a statelor membre într-un 
sistem comun cu garanție reciprocă, care 
ar emite o nouă datorie cu o rată unică a 
dobânzii, reducând astfel atacurile 
speculative care au putut fi observate în 
cazul Greciei; această agenție ar putea, de 
asemenea, să emită o datorie publică 
comună (euro-obligațiuni) pentru 
finanțarea de proiecte europene de 
investiție specifice, în mod ideal prin 
intermediul bugetului UE;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. să creeze rapid o Agenție europeană 
pentru datorii prin unirea datoriei publice 
naționale a statelor membre într-un 
sistem comun cu garanție reciprocă, care 
ar emite o nouă datorie cu o rată unică a 
dobânzii, reducând astfel atacurile 
speculative care au putut fi observate în 
cazul Greciei; această agenție ar putea, de 
asemenea, să emită o datorie publică 
comună (euro-obligațiuni) pentru 
finanțarea de proiecte europene de 
investiție specifice, în mod ideal prin 
intermediul bugetului UE (recomandarea 
4, liniuță nouă);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 35
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. să realizeze o evaluare a fezabilității 
(privind natura, riscurile și avantajele) 
instituirii unui sistem pe termen lung în 
cadrul căruia statele membre pot lua 
parte la emiterea de obligațiuni de stat 
comune dacă îndeplinesc criteriile 
specifice predefinite (recomandarea 5, 
prima liniuță);
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Or. en

Amendamentul 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. să invite Comisia să ia în considerare 
crearea unui fond monetar european 
pentru a completa pactul de stabilitate și 
creștere în rolul pe care acesta îl joacă în 
controlarea situației bugetare a statelor 
membre; acest fond ar putea fi alimentat 
de către țările din zona euro proporțional 
cu PIB-ul acestora, precum și prin 
colectarea de amenzi, în funcție de 
importanța datoriei și a deficitului 
acestora; statele membre ar putea să 
solicite intervenția acestui fond în funcție 
de sumele pe care le-au depus;

Or. fr

Amendamentul 37
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale și pentru 
creșterea competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic și ultraperiferice 
(recomandarea 5, a doua liniuță);

16. să consolideze și să actualizeze, ținând 
cont în special de obiectivele Europa 
2020, politica de coeziune a Uniunii în 
strânsă cooperare cu Banca Europeană de 
Investiții (BEI) pentru reducerea 
deficiențelor structurale și pentru creșterea 
competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic și ultraperiferice, 
în special prin facilitarea satisfacerii 
necesităților de finanțare ale IMM-urilor 
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și a participării cu succes a acestora pe 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 38
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale și pentru 
creșterea competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic și ultraperiferice 
(recomandarea 5, a doua liniuță);

16. să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale și pentru 
creșterea competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic și ultraperiferice 
(recomandarea 5, a doua liniuță), îndeosebi 
prin facilitarea satisfacerii necesităților de 
finanțare ale IMM-urilor și a intrării 
acestora pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 39
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. să consolideze politica de coeziune a 
Uniunii în strânsă cooperare cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI) pentru 
reducerea deficiențelor structurale și pentru 
creșterea competitivității regiunilor mai 
dezavantajate economic și ultraperiferice;

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

Amendamentul 40
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. să continue eforturile privind 
armonizarea fiscală în UE (recomandarea 
5, liniuță nouă).

18. să continue eforturile privind 
armonizarea fiscală în UE; având în 
vedere faptul că cooperarea în domeniul 
fiscal este piatra de temelie a guvernanței 
economice, să stabilească un grup la nivel 
înalt pentru politici fiscale condus de 
Comisie, care să aibă următoarele 
responsabilități: să formuleze o abordare 
strategică și pragmatică a aspectelor de 
politică fiscală în Uniune, acordând 
totodată o atenție specială luptei împotriva 
fraudei fiscale, să reactualizeze codul de 
conduită privind fiscalitatea societăților 
comerciale, în același timp utilizând mai 
mult procedurile de acordare a 
ajutoarelor de stat împotriva concurenței 
fiscale neloiale prin adoptarea directivei 
privind impozitarea depozitelor de 
economii, cu o sferă de aplicare mai 
amplă și cu schimburi de informații 
automate ca regulă generală, să lărgească 
sfera de aplicare a impozitului pe mediu, 
să faciliteze adoptarea unei baze comune 
consolidate de impozitare a societăților 
comerciale, depunând în același timp 
eforturi pentru a obține rate minime de 
impozitare, reforme fiscale care să 
stimuleze creșterea, precum și 
introducerea unui impozit pentru 
tranzacțiile financiare la nivelul Uniunii; 
(recomandarea 5, liniuță nouă).

Or. en
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Amendamentul 41
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. să continue eforturile privind 
armonizarea fiscală în UE. (recomandarea 
5, liniuță nouă).

18. să continue eforturile privind 
coordonarea fiscală în UE, în special 
adoptarea unei baze comune consolidate 
de impozitare a societăților comerciale. 
(recomandarea 5, liniuță nouă).

Or. en

Amendamentul 42
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. să continue eforturile privind
armonizarea fiscală în UE.

18. să continue eforturile privind 
introducerea unui nivel minim de 
impozitare a societăților comerciale în 
Uniune și să continue eforturile privind 
încheierea unui acord referitor la o bază 
comună consolidată de impozitare a 
societăților comerciale.

Or. en

Amendamentul 43
Alan Kelly

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. să continue eforturile privind 
armonizarea fiscală în UE (recomandarea 

18. să continue eforturile privind 
armonizarea fiscală în UE, ținând în 
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5, liniuță nouă). același timp cont de faptul că acest proces 
se va desfășura cel mai bine pe bază de 
voluntariat (recomandarea 5, liniuță nouă).

Or. en

Amendamentul 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. să continue eforturile privind 
armonizarea fiscală în UE (recomandarea 
5, liniuță nouă).

18. să continue eforturile privind 
coordonarea fiscală în UE (recomandarea 
5, liniuță nouă).

Or. fr

Amendamentul 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 18a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. să asigure, în paralel cu convergența 
calendarelor bugetare naționale și în 
cadrul „semestrului la nivelul Uniunii”, o 
mai bună coordonare a activităților 
Parlamentului European, ale cărui puteri 
bugetare au crescut, cu activitățile 
parlamentelor naționale; Parlamentul 
European ar trebui să fie consultat de 
către Consiliu și Comisie privind 
orientările majore ale politicilor 
economice, orientările privind ocuparea 
forței de muncă, precum și în ceea 
privește indicatorii care servesc drept bază 
programelor naționale de reformă.
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Or. fr

Amendamentul 46
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 18a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. actul legislativ ce urmează a fi 
adoptat ar trebui să vizeze consolidarea 
mandatului Comisiei (Eurostat) de a 
realiza auditul statisticilor naționale 
pertinente pentru informațiile referitoare 
la finanțele publice (recomandarea 7).

Or. en


