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14.11.2012 A7-0339/9 

Amendamentul 9 
Cornelis de Jong 
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 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, la nivelul Uniunii, s-a 
înregistrat o îmbunătățire semnificativă a 
răspunderii și legitimității democratice în 
ceea ce privește guvernanța UEM printr-un 

rol sporit al Parlamentului ca o necesitate 
absolută și o precondiție pentru orice pas 
ulterior către o uniune bancară, o uniune 
fiscală și o uniune economică; 

9. consideră că deficitul democratic actual 
este regretabil și solicită, la nivelul 
Uniunii, o îmbunătățire semnificativă a 
răspunderii și legitimității democratice în 

ceea ce privește guvernanța UEM printr-un 
rol sporit al Parlamentului; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Amendamentul 10 
Cornelis de Jong 
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 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. invită președintele Consiliului să 
prezinte propuneri suplimentare care vor 
asigura protecția drepturilor sociale în 
contextul guvernanței UEM; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Amendamentul 11 
Cornelis de Jong 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere de rezoluție 
Anexă – Recomandarea 3.1 referitoare la îmbunătățirea coordonării ex-ante a politicii 
economice și la îmbunătățirea semestrului european, paragraful 6, liniuța 6 (literă nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– Comisia ar trebui să evalueze cu claritate 
în analiza anuală a creșterii cele mai 

importante probleme economice și fiscale 
ale Uniunii și ale fiecărui stat membru în 

parte, să recomande măsuri prioritare 
pentru depășirea acestor probleme și să 
identifice inițiativele întreprinse la nivelul 

Uniunii și al statelor membre care au 
permis susținerea creșterii competitivității 
și a investițiilor pe termen lung, eliminarea 
obstacolelor din calea creșterii durabile, 
atingerea obiectivelor stabilite în tratate și 

în actuala strategie Europa-2020, punerea 
în aplicare a celor șapte inițiative 
emblematice și reducerea dezechilibrelor 

macroeconomice; 

– Comisia ar trebui să evalueze cu claritate 
în analiza anuală a creșterii cele mai 

importante probleme economice și fiscale 
ale Uniunii și ale fiecărui stat membru în 

parte, să recomande măsuri prioritare 
pentru depășirea acestor probleme și să 
identifice inițiativele întreprinse la nivelul 

Uniunii și al statelor membre care au 
permis susținerea creșterii competitivității 
și a investițiilor pe termen lung, eliminarea 
obstacolelor din calea creșterii durabile, 
atingerea obiectivelor stabilite în tratate și 

în actuala strategie Europa-2020, punerea 
în aplicare a celor șapte inițiative 
emblematice și reducerea dezechilibrelor 

macroeconomice; 

 (a) Comisia ar trebui să analizeze, în 
special, dacă statele membre se confruntă 
cu „circumstanțe excepționale”, un 
termen utilizat pentru a face referire la un 
eveniment neobișnuit care este în afara 
controlului statului membru în cauză și 
care are un impact major asupra poziției 
financiare a administrației publice sau la 
perioade de recesiune economică gravă, 
astfel cum sunt definite în Pactul de 
stabilitate și creștere revizuit; 

 (b) În cazul în care apar astfel de 
circumstanțe excepționale, recomandările 
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Comisiei ar trebui să țină seama de ele și, 
în loc să se solicite reduceri bugetare care 
nu pot decât să înrăutățească situația 
economică existentă, ar trebui să se 
urmărească în special obiectivul realizării 
unui buget sustenabil pe termen mediu și 
lung; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Amendamentul 12 
Cornelis de Jong 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere de rezoluție 
Anexă – Recomandarea 3.3 referitoare la un pact social pentru Europa, paragraful 3, 
liniuța 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– aplicarea unui protocol social care să 
protejeze drepturile sociale și de muncă 

fundamentale; 

– aplicarea unui protocol social care să 
protejeze drepturile sociale și de muncă 

fundamentale, inclusiv dreptul la inițierea 
de acțiuni colective, drepturile de 
securitate socială și respectarea 
contractelor colective de muncă; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Amendamentul 13 
Cornelis de Jong 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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

Propunere de rezoluție 
Anexă – Recomandarea 4.4 referitoare la creșterea transparenței, a legitimității și a 
responsabilității, paragraful 1, liniuța 10 a (nouă)  
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – președintele Consiliului trebuie să facă 
publice orice recomandări formale 
transmise Consiliului European de către 
reprezentanți ai sectorului financiar; 

Or. en 

 

 


