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Amendamentul 1 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

în numele Grupului S&D 
 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 

2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât, potrivit previziunilor recente 
ale FMI, activitatea se va reduce cu 0,2 % 
în 2013 în loc să crească cu același 
procentaj; 

Or. en 



 

AM\926563RO.doc  PE503.605v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.2.2013 A7-0032/2 

Amendamentul 2 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. salută disponibilitatea manifestată de 
Comisie de a accepta că o „eventuală” 
ajustare a termenului-limită de corectare 
a deficitelor excesive poate fi justificată în 
anumite cazuri și cu respectarea integrală 
a spiritului și literei Pactului de stabilitate 
și de creștere, astfel cum a fost modificat 
prin pachetul de șase acte legislative 
privind guvernanța economică, pe care 
statele membre trebuie să îl respecte;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/3 

Amendamentul 3 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3b. solicită Consiliului și Comisiei să 
monitorizeze și să evalueze procesul de 
ajustare bugetară și consecințele sale 
asupra situației economice din statele 
membre și, pe baza principiului unei 
consolidări bugetare diferențiate, 
inteligente și favorabile creșterii 
economice, să monitorizeze intensiv 
efectele termenelor de ajustare asupra 
creșterii economice și consolidării, să 
recunoască beneficiile strategice oferite 
de flexibilitatea PSC în perioade de 
recesiune economică gravă și să țină cont 
de aceste aspecte atunci când evaluează 
obiectivul bugetar pe termen mediu;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/4 

Amendamentul 4 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3c. 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 institute independente; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/5 

Amendamentul 5 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  33a. solicită Comisiei și Consiliului să 
demareze de urgență procesul de creare a 
unor mecanisme adecvate pentru 
gestionarea comună a datoriei suverane, 
și anume a unui fond de rambursare a 
datoriei bazat pe condiționalitate, cu 
scopul de a diminua datoria acumulată de 
mai multe state membre, și să creeze 
condițiile necesare pentru a emite în viitor 
obligațiuni suverane comune, limitând 
astfel discrepanțele dintre costurile de 
finanțare a datoriei suverane; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Amendamentul 6 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Anexa 1 - titlu (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ANEXĂ LA PROPUNEREA DE 
REZOLUȚIE 

RECOMANDĂRI SPECIFICE CARE SĂ 
FIE ADOPTATE DE CONSILIUL 

EUROPEAN ÎN CADRUL 
ORIENTĂRILOR SALE PRIVIND 

POLITICILE 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Amendamentul 7 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Anexa 1 – recomandarea 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  RECOMANDAREA 1 PRIVIND 
STRATEGII DE CONSOLIDARE 
BUGETARĂ CARE SĂ STIMULEZE ȘI 
SĂ FAVORIZEZE CREȘTEREA 

 Parlamentul European este de părere că 
orientarea anuală privind politicile 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 acorde 
prioritate următoarelor strategii: 

 1. Trebuie să fie consolidat caracterul 
proporțional și favorabil creșterii 
economice al eforturilor vizând 
sustenabilitatea finanțelor publice. Ritmul 
consolidării trebuie diferențiat și, după 
caz, revizuit pentru fiecare stat în funcție 
de spațiul său bugetar, pentru a atinge un 
echilibru adecvat între eventualele efecte 
negative asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă și riscurile 
pentru sustenabilitatea datoriei. Trebuie 
să se recunoască beneficiile strategice ale 
utilizării flexibilității PSC pentru a limita 
eforturile de consolidare bugetară spre 
pragul inferior de 0,5 % din PIB. 

 2. Trebuie să se pună capăt spread-urilor 
nesustenabile pe datoria suverană a 
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statelor membre. Mecanismul european 
de stabilitate (MES) trebuie să fie integrat 
cât mai curând posibil în structura de 
gestiune a Uniunii, ca mecanism de 
siguranță european credibil; mecanismele 
reformate de gestionare a crizei ar trebui 
să înfrâneze considerabil speculația 
dăunătoare privind datoriile suverane 
aflate în dificultate din zona euro.  

 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 și obiective 
de convergență specifice ale UE, cu 
scopul de a stimula sustenabilitatea și 
competitivitatea economiilor din UE, în 
special prin îmbunătățirea condițiilor de 
declanșare a investițiilor în sectoare și 
activități care stimulează creșterea 
economică sustenabilă și creează locuri 
de muncă.  

 4. Ar trebui să fie majorate în mod 
semnificativ împrumuturile acordate de 
Banca Europeană de Investiții pentru a 
viza sectoarele și activitățile care 
stimulează creșterea economică 
sustenabilă și creează locuri de muncă, la 
fel ca și alte măsuri (în special utilizarea 
fondurilor structurale și a obligațiunilor 
pentru finanțarea proiectelor), pentru a 
pune efectiv în practică agenda pentru 
creștere economică a Uniunii Europene. 
Pactul pentru creștere economică și locuri 
de muncă ar trebui pus urgent în aplicare.  

 5. Instrumentele de politică trebuie să fie 
puse în aplicare într-un mod activ și 
convingător, 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.  

 6. O coordonare strânsă a politicilor 
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economice trebuie să aibă drept scop 
reducerea dezechilibrelor interne 
excesive, un proces în care toate țările au 
atât responsabilități, cât și interese. 
Ajustarea nu trebuie să se bazeze doar pe 
țările care prezintă deficite. Țările care 
înregistrează excedente trebuie, de 
asemenea, să adopte măsuri pentru a-și 
stimula cererea internă și să primească 
recomandări adecvate din partea 
Comisiei. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Amendamentul 8 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Anexa 1 –recomandarea 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 RECOMANDAREA 2 PRIVIND 
CONTROLUL DEMOCRATIC ȘI 
LEGITIMITATEA 

 Parlamentul European este de părere că 
orientarea anuală privind politicile care 
urmează să fie adoptată de Consiliul 
European pe baza Analizei anuale a 
creșterii ar trebui să aibă următoarele 
scopuri: 

 Reiterează necesitatea de a implica 
Parlamentul în coordonarea politicilor 
economice și în analiza anuală a creșterii.  

 Reamintește că Parlamentul European 
trebuie recunoscut drept forumul 
democratic adecvat de la nivel european 
care poate asigura o evaluare generală la 
sfârșitul semestrului european; consideră 
că, ca semn al acestei recunoașteri, 
reprezentanții instituțiilor UE și ai 
organismelor economice implicate în 
proces ar trebui să furnizeze informații 
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.   

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Amendamentul 9 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2013 
2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Anexa 1 – recomandarea 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 RECOMANDAREA 3 PRIVIND 
FRAUDA FISCALĂ  

 Parlamentul European este de părere că 
orientarea anuală privind politicile care 
urmează să fie adoptată de Consiliul 
European pe baza Analizei anuale a 
creșterii ar trebui să aibă următoarele 
scopuri: 

 Pe baza unor surse credibile în mod 
consecvent, se estimează că frauda și 
evaziunea fiscală în Uniunea Europeană 
se ridică anual la circa 
1 000 de miliarde EUR. Astfel, decalajul 
fiscal actual din UE reprezintă o pierdere 
uriașă și dăunătoare de venituri publice, o 
amenințare la adresa bunei funcționări a 
pieței unice și o lovitură dată eficienței și 
corectitudinii sistemelor fiscale din UE. 
Soluționarea problemei evaziunii și a 
fraudei fiscale este posibilă.  

 Planul de acțiune prezentat de Comisie 
pentru a consolida lupta împotriva fraudei 
fiscale și a evaziunii fiscale reprezintă un 
pas înainte bine-venit pentru soluționarea 
evaziunii fiscale la nivelul UE; acest nou 
demers trebuie să fie unanim sprijinit de 
statele membre, cu scopul de a conveni un 
obiectiv emblematic ambițios, dar realist: 
reducerea la jumătate a decalajului fiscal 
până în 2020. Prin măsurile adoptate în 
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vederea realizării acestui obiectiv, statele 
membre ar obține treptat noi venituri 
fiscale care s-ar ridica la nivelul câtorva 
sute de miliarde de euro anual, fără însă a 
crește rata impozitelor. 

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

 1. reformarea normelor contabile și a 
normelor privind publicarea informațiilor 
contabile ale întreprinderilor; 

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

 3. introducerea 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 și 
transparenței registrelor comerțului și ale 
registrelor trusturilor și fundațiilor. 

 Acest demers va trebui să includă 
acorduri adecvate la nivelul UE cu 
principalele țări din afara UE care 
furnizează în prezent platforme pentru 
instituțiile financiare, facilitând 
activitățile de evaziune și fraudă fiscală 
din interiorul UE.  

 Este extrem de important ca, în relațiile 
cu țările din afara UE, Comisia să 
acționeze în numele întregii UE, fără să 
lase statelor membre individuale inițiativa 
în ceea ce privește încheierea de acorduri 
bilaterale. UE trebuie în special să dirijeze 
dezbaterile din 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, 
ajutându-le să respecte principiile UE în 
materie de transparență, de schimb de 
informații și de anulare a măsurilor 
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fiscale dăunătoare. 

Or. en 

 
 


