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Amendamentul 1 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Către o veritabilă uniune economică și monetară 

2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că este necesar ca guvernanța 
UEM să fie integrată în cadrul 
instituțional al Uniunii, fapt care 
constituie o condiție prealabilă pentru 
eficiența acesteia și pentru eliminarea 
lacunei politice actuale dintre politica 
națională și politicile europene;  

1. consideră că este important să se 
garanteze menținerea democrației și să se 
asigure participarea efectivă a cetățenilor, 
ceea ce înseamnă că suveranitatea 
națională trebuie protejată, iar 
instituțiilor naționale trebuie să li se 
permită să își exercite pe deplin 
atribuțiile, în loc să se aplice o politică de 
devalorizare a acestora și de transferare a 
competențelor lor către instituțiile 
supranaționale ale UE, fiind necesar în 
acest sens mai ales să se consolideze 
dreptul parlamentelor naționale de a 
decide cu privire la politicile UE; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Către o veritabilă uniune economică și monetară 
2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită tuturor instituțiilor să acționeze 
rapid prin exploatarea la maximum a 
posibilităților oferite de tratatele existente 
și de elementele lor de flexibilitate și, în 
același timp, să se pregătească pentru 
schimbările necesare ale tratatului, 
pentru a garanta siguranța juridică și 
legitimitatea democratică; reiterează 
faptul că opțiunea unui nou acord 
interguvernamental ar trebui exclusă; 

2. solicită să se modifice radical 
acordurile și tratatele care reglementează 
apartenența la UE și ca statutul fiecărei 
țări să fie ajustat în conformitate cu 
voința cetățenilor săi și cu situația sa 
reală, fiind permise clauzele de exceptare 
voluntară pentru statele membre 
individuale dacă este necesar; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Către o veritabilă uniune economică și monetară 
2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. solicită să se modifice în mod radical 
statutele și orientările, precum și așa-zisa 
„cartă a independenței” Băncii Centrale 
Europene, garantând participarea egală a 
statelor reprezentate în Consiliul BCE, 
pentru a asigura, pe de o parte, 
exercitarea unui control politic efectiv 
asupra BCE de către statele membre și, pe 
de altă parte, controlul fiecărui stat 
membru participant asupra propriei sale 
bănci centrale naționale și a politicii 
monetare naționale, în vederea 
promovării creșterii economice și a 
ocupării forței de muncă; 

Or. en 
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Amendamentul 4 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Către o veritabilă uniune economică și monetară 
2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2b. sprijină dreptul inalienabil al 
cetățenilor de a dezbate și de a-și exprima 
voința, în special prin intermediul 
referendumului, în ceea ce privește 
conținutul efectiv al fiecărui tratat 
existent sau viitor; respinge orice demers 
care presupune impunerea, constrângerea 
sau restricționarea și care încalcă dreptul 
suveran al popoarelor de a decide asupra 
politicilor economice ale țărilor lor; 
solicită să se reinstaureze controlul politic 
și democratic asupra procesului de 
dezvoltare prin asigurarea faptului că 
puterea economică se subordonează 
puterii politice democratice și prin 
protejarea unui sector financiar public 
dominant și dinamic; 

Or. en 
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Amendamentul 5 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Către o veritabilă uniune economică și monetară 
2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  11a. subliniază necesitatea unui buget 
comun consolidat care să se bazeze pe o 
creștere proporțională a contribuțiilor 
statelor membre cu un nivel mai ridicat al 
venitului național brut, care să 
îndeplinească o funcție redistributivă, să 
promoveze convergența reală și să fie 
bazat pe progresul social, pe investițiile 
publice, pe sprijinul pentru sectoarele 
productive și pe consolidarea serviciilor 
publice și a locurilor de muncă cu 
drepturi aferente; consideră, în plus, că 
dezvoltarea potențialului fiecărei țări ar 
trebui să se sprijine pe resursele sale 
naturale și pe protecția mediului; 
consideră că obiectivul principal trebuie 
să fie acela de a realiza o coeziune 
economică și socială efectivă; 

Or. en 

 

 


