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Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută pachetul privind analiza anuală a 

creșterii pe 2016 și mixul de politici 

propus, ce conține investiții, reforme 

structurale și responsabilitate bugetară, 

care are scopul de a promova în continuare 

niveluri mai ridicate de creștere economică 

și de a consolida redresarea europeană și 

convergența înspre niveluri superioare; 

subliniază că, pentru a realiza o redresare 

economică mai solidă și o prosperitate 

sustenabilă și larg răspândită, sunt necesare 

eforturi naționale majore în ceea ce 

privește implementarea efectivă de reforme 

structurale, precum și o coordonare mai 

puternică la nivel european; 

1. salută pachetul privind analiza anuală a 

creșterii pe 2016 și mixul de politici 

propus, ce conține investiții, reforme 

structurale și responsabilitate bugetară, 

care are scopul de a promova în continuare 

niveluri mai ridicate de creștere economică 

și de a consolida redresarea europeană și 

convergența înspre niveluri superioare; 

subliniază că, pentru a realiza o redresare 

economică mai solidă și o prosperitate 

sustenabilă și larg răspândită, sunt necesare 

eforturi naționale majore în ceea ce 

privește implementarea efectivă de reforme 

structurale pentru a asigura buna 

funcționare a pieței muncii, pieței 

produselor și serviciilor și a piețelor de 

capital, calitatea sistemelor de educație și 

de formare și sisteme moderne și eficiente 

de asigurare socială și pentru a promova 

inovarea și antreprenoriatul; subliniază 

că, în acest sens, este necesară și o 

coordonare mai puternică la nivel 

european; 

Or. en 
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Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. solicită ca Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS) să fie utilizat în 

mod cât mai eficace pentru sprijinirea 

proiectelor strategice care nu pot fi 

finanțate din alte surse, conform 

mandatului acestui fond; cere statelor 

membre și vehiculelor FEIS să implice 

îndeaproape autorităților locale și regionale 

în dezvoltarea portalurilor de proiecte și a 

platformelor de investiți, cu ajutorul 

Platformei europene de consiliere în 

materie de investiții și al Portalului 

european de proiecte de investiții; 

subliniază, de asemenea, importanța 

realizării sinergiilor dintre FEIS și 

fondurile structurale și de investiții 

europene; 

8. solicită ca Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS) să fie utilizat în 

mod cât mai eficace pentru sprijinirea 

proiectelor strategice și viabile din punct 

de vedere economic, care nu sunt finanțate 

din alte surse, conform mandatului acestui 

fond; cere statelor membre și vehiculelor 

FEIS să implice îndeaproape autorităților 

locale și regionale în dezvoltarea 

portalurilor de proiecte și a platformelor de 

investiți, cu ajutorul Platformei europene 

de consiliere în materie de investiții și al 

Portalului european de proiecte de 

investiții; subliniază, de asemenea, 

importanța realizării sinergiilor dintre FEIS 

și fondurile structurale și de investiții 

europene 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită să se întreprindă noi măsuri 

pentru a se stimula crearea de locuri de 

muncă de calitate și crearea de piețe ale 

muncii solide, care să fie mai puțin 

segmentate; subliniază importanța unor 

sisteme de securitate socială sustenabile și 

eficace; reamintește că un factor important 

pentru a menține sustenabilitatea 

sistemelor de pensii este asigurarea unui 

nivel ridicat al ocupării forței de muncă; 

16. solicită să se întreprindă noi măsuri 

pentru a se stimula crearea de locuri de 

muncă de calitate,pentru a elimina 

barierele la intrarea pe piața muncii, în 

special pentru tineri, și pentru a crea piețe 

ale muncii solide, care să fie mai puțin 

segmentate; subliniază importanța unor 

sisteme de securitate socială sustenabile și 

eficace; reamintește că un factor important 

pentru a menține sustenabilitatea 

sistemelor de pensii este asigurarea unui 

nivel ridicat al ocupării forței de muncă; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă să se pună în aplicare Pactul de 

stabilitate și de creștere, valorificându-se 

totodată complet clauza de flexibilitate a 

acestuia, în conformitate cu comunicarea 

Comisiei din 13 ianuarie 2015 

(COM(2015)0012), inclusiv pentru a 

încuraja investiții mai consistente și 

reforme structurale și pentru a răspunde 

amenințărilor la adresa securității și 

fluxurilor de refugiați; 

21. insistă să se pună în aplicare Pactul de 

stabilitate și de creștere, permițând 

totodată utilizarea clauzelor de flexibilitate 

existente ale acestuia, pentru a încuraja 

investiții și reforme structurale; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. salută recomandarea privind politica 

economică din zona euro, propusă de 

Comisie cu șase luni înainte de 

recomandările specifice pentru fiecare țară, 

ca o modalitate de îmbunătățire a 

coordonării politicilor în urma Raportului 

celor cinci președinți și a rezoluțiilor 

pertinente ale Parlamentului European; 

24. salută recomandarea privind politica 

economică din zona euro, propusă de 

Comisie cu șase luni înainte de 

recomandările specifice pentru fiecare țară, 

ca o modalitate de îmbunătățire a 

coordonării politicilor în urma Raportului 

celor cinci președinți și a rezoluțiilor 

pertinente ale Parlamentului European, în 

special recomandările privind reformele 

care cresc productivitatea, încurajează 

crearea de locuri de muncă, cresc 

competitivitatea, îmbunătățesc mediul de 

afaceri și creează piețe ale muncii 

flexibile; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. sprijină recomandarea privind 

diferențierea efortului bugetar în funcție de 

fiecare stat membru în parte, ținându-se 

seama de situația fiecărui stat în raport cu 

cerințele Pactului de stabilitate și de 

creștere și de nevoile sale de stabilizare, 

precum și de efectele de contaminare; 

observă că, pentru multe state membre, 

acest lucru înseamnă realizarea unei 

consolidări bugetare favorabile creșterii; 

constată, în același timp, că unele țări 

dispun de o marjă de manevră bugetară tot 

mai mare în raport cu cerințele Pactului de 

stabilitate și de creștere, care ar putea fi 

folosită în situația actuală pentru a sprijini 

economia internă;  

27. sprijină recomandarea privind 

diferențierea efortului bugetar în funcție de 

fiecare stat membru în parte, ținându-se 

seama de situația fiecărui stat în raport cu 

cerințele Pactului de stabilitate și de 

creștere și de nevoile sale de stabilizare, 

precum și de efectele de contaminare; 

observă că, pentru multe state membre, 

acest lucru înseamnă realizarea unei 

consolidări bugetare favorabile creșterii; 

constată, în același timp, că unele țări pot 

dispune de o marjă de manevră bugetară 

tot mai mare în raport cu cerințele Pactului 

de stabilitate și de creștere, care ar putea fi 

folosită în situația actuală pentru a sprijini 

economia internă, prin reducerea taxelor 

și investiții în modernizarea 

infrastructurii țării, cu condiția ca astfel 

de măsuri să nu pericliteze 

sustenabilitatea sistemelor lor de 

asigurare socială; 

Or. en 

 

 


