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

2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât rigiditatea reglementărilor 
privind piața muncii din mai multe state 
membre presupune o lipsă de flexibilitate 
în a absorbi în mod eficace șocuri precum 

criza actuală; întrucât legislația în vigoare 
privind piața muncii protejează în mod 
disproporționat persoanele care au acces 
la informații și are un impact negativ 
asupra incluziunii tinerilor în forța de 
muncă; 

C. întrucât piețele muncii din anumite state 
membre nu dispun de norme suficiente în 
materie de flexicuritate pentru a absorbi în 
mod eficace șocuri precum criza actuală; 
întrucât legislația privind piața muncii ar 
trebui să protejeze persoanele ce au un loc 
de muncă, încurajând, în același timp, 
includerea tinerilor în forța de muncă; 

Or. en 
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Elisa Ferreira 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât această strategie de consolidare 
fiscală vizează menținerea nivelului 
creșterii cheltuielilor publice sub rata de 
creștere pe termen mediu a PIB-ului; 

L. întrucât actuala strategie generală de 
consolidare fiscală a UE vizează 
menținerea nivelului creșterii cheltuielilor 
publice sub rata de creștere pe termen 
mediu a PIB-ului, cu excepția cazului în 
care creșterea cheltuielilor este echivalată 
de creșteri discreționare la nivelul 
veniturilor publice, așa cum se prevede în 
pachetul de șase propuneri legislative; 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât o consolidare fiscală treptată și 
uniformă este preferabilă unei strategii de 
reducere rapidă și bruscă a dezechilibrelor 

de la nivelul finanțelor publice, însă 
situația economiei din unele state membre 
nu oferă o alternativă pentru recâștigarea 
accesului pe piață și observarea 
randamentului investiției; 

N. întrucât o consolidare fiscală treptată și 
uniformă este preferabilă unei strategii de 
reducere rapidă și bruscă a dezechilibrelor 
de la nivelul finanțelor publice; întrucât 
situația de ansamblu din zona euro și mai 
ales din anumite state membre creează 
obstacole importante la eforturile de 
recâștigare a accesului la piață și de 
stimulare de noi investiții; 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul T 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât zona euro nu a reușit să utilizeze 
reducerea globală a ratelor dobânzilor 
pentru datoria suverană în primii zece ani 

ai monedei euro cu scopul de a elimina 
decalajul de competitivitate, care, printre 

altele, s-a reflectat în deficite semnificative 
de cont curent și în costuri unitare ale 
muncii din ce în ce mai mari; 

T. întrucât zona euro nu a reușit să utilizeze 
reducerea globală a ratelor dobânzilor 
datoriilor suverane în primii zece ani ai 

monedei euro cu scopul de a elimina 
decalajul de competitivitate, care, printre 

altele, s-a reflectat în deficite semnificative 
de cont curent și în costuri unitare ale 
muncii din ce în ce mai mari în anumite 
state membre; 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât capacitatea de contribuție a 
contribuabililor este aproape epuizată în 
mai multe state membre; întrucât economia 

subterană europeană este estimată la 
aproximativ 22,1 % din activitatea 

economică totală, iar pierderile aferente de 
venituri din impozite sunt estimate la 
aproximativ o mie de miliarde de EUR în 

fiecare an; întrucât regimurile fiscale 
simple, previzibile și cu impozite mici 
îmbunătățesc conformitatea fiscală; 

Y. întrucât capacitatea de contribuție a 
contribuabililor este supusă unei presiuni 
considerabile în mai multe state membre; 
întrucât economia subterană europeană este 
estimată la aproximativ 22,1 % din 

activitatea economică totală, iar pierderile 
aferente de venituri din impozite sunt 
estimate la aproximativ o mie de miliarde 

de EUR în fiecare an; întrucât regimurile 
fiscale simple, previzibile și cu impozite 
mici îmbunătățesc conformitatea fiscală; 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. îndeamnă statele membre să își 
corecteze deficitele excesive în termenele 
stabilite de Consiliu și reamintește că un 
nivel de flexibilitate este prevăzut în 
pachetul de șase propuneri legislative; 

8. îndeamnă statele membre să adopte 
strategii plauzibile pentru a-și reduce 
deficitele și dezechilibrele 
macroeconomice excesive , ținând seama 
în mod corespunzător de gradul de 
flexibilitate prevăzut în pachetul de șase 
propuneri legislative; 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază faptul că statele membre ar 
trebui să urmeze strategii diferențiate în 
conformitate cu situațiile lor bugetare și 
insistă ca statele membre să țină nivelul 
creșterii cheltuielilor publice sub rata de 
creștere pe termen mediu a PIB-ului; 

10. subliniază faptul că statele membre ar 
trebui să urmeze strategii diferențiate în 
conformitate cu situațiile lor bugetare; 
subliniază că pachetul de șase propuneri 
legislative prevede ca statele membre să își 
mențină nivelul creșterii cheltuielilor 
publice sub rata de creștere pe termen 
mediu a PIB-ului, cu excepția cazului în 
care creșterea cheltuielilor este echivalată 
de venituri bugetare discreționare; 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este preocupat de faptul că numeroase 
state membre rămân în urmă în ceea ce 
privește productivitatea; insistă asupra 
rolului reformelor structurale în remedierea 
acestei probleme; 

24. este preocupat de faptul că numeroase 
state membre rămân în urmă în ceea ce 
privește productivitatea; insistă asupra 
rolului reformelor structurale în remedierea 
acestei probleme; solicită Comisiei să 
raporteze în cadrul următoarei analize 
anuale a creșterii cu privire la 
monitorizarea capitalului și la evoluțiile 
productivității resurselor; 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. solicită reportarea progresivă într-un 
fond de răscumpărare temporar a tuturor 
datoriilor care depășesc 60% ale acelor 
state membre care îndeplinesc anumite 
criterii, pentru a fi răscumpărate în cursul 
unei perioade de aproximativ 25 de ani; 

Or. en 
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2012/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. subliniază că un răspuns structural 
și de lungă durată la criza sistemică 
actuală necesită o transformare 
substanțială a economiei UE către 
sustenabilitate ecologică, ceea ce impune 
o creștere a eficienței utilizării resurselor 
și o eliminare treptată atât a surselor de 
energie neregenerabilă, cât și a 
subvențiilor cu efecte dăunătoare asupra 
mediului; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice într-un ritm 

adecvat sunt necesare, dar pot să dea 
rezultate doar dacă dezechilibrele 

macroeconomice excesive sunt reduse; 
remarcă faptul că aceste obiective pot fi 
atinse doar simultan prin creștere 

economică în întreaga zonă euro; 

26. subliniază că eforturile susținute 
depuse de statele membre pentru a 
consolida finanțele publice într-un ritm 

adecvat sunt necesare, dar pot să dea 
rezultate doar dacă dezechilibrele 

macroeconomice excesive, care includ atât 
surplusurile cât și deficitele excesive, sunt 
reduse; remarcă faptul că aceste obiective 

pot fi atinse doar simultan prin creștere 
economică în întreaga zonă euro; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută recunoașterea rolului pieței unice 
și necesitatea abordării numeroaselor 
obstacole existente încă în sectorul 

serviciilor; reamintește că sunt încă multe 
de făcut pentru a obține o veritabilă piață 

unică europeană; 

11. salută recunoașterea rolului pieței unice 
și necesitatea abordării numeroaselor 
obstacole existente încă în sectorul 

serviciilor, asigurând în același timp atât 
o reglementare corespunzătoare a 
obiectivelor de interes general, cât și 
protecția drepturilor lucrătorilor în acest 
sector; reamintește că sunt încă multe de 

făcut pentru a obține o veritabilă piață 
unică europeană; solicită o evaluare 
aprofundată și independentă a impactului 
Directivei privind serviciile asupra 
creșterii durabile și favorabile incluziunii, 
a ocupării forței de muncă, a protecției 
consumatorilor și a funcționării 
serviciilor de interes economic general ; 

Or. en 

 
 


