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23.2.2016 A8-0030/12 

Amendamentul  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. îndeamnă Comisia să suspende 

negocierile în curs pentru TTIP și TiSA și 

să nu acorde Chinei statutul de economie 

de piață, având în vedere efectele adverse 

semnificative asupra locurilor de muncă 

și activității economice; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Amendamentul  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. este conștient de procesul actual de 

reducere a efectului de levier din sectorul 

privat; subliniază că rata de investiții din 

Europa se află cu mult sub nivelul 

înregistrat înainte de criză; subliniază, în 

acest context, importanța implementării 

rapide a uniunii bancare și a reformei 

bancare structurale, precum și importanța 

stimulării investițiilor în capitalul social 

al IMM-urilor, grație uniunii piețelor de 

capital; solicită utilizarea la maximum a 

FEIS și a COSME pentru a îmbunătăți 

accesul IMM-urilor la finanțare; 

consideră că un grad mai ridicat de 

previzibilitate pe piața unică ar crește 

încrederea investitorilor; 

10. este conștient de procesul actual de 

reducere a efectului de levier din sectorul 

privat; subliniază că rata de investiții din 

Europa se află cu mult sub nivelul 

înregistrat înainte de criză; subliniază, în 

acest context, importanța implementării 

rapide a unei uniuni bancare puternice și a 

reformei bancare structurale, bazată pe 

separarea clară a activităților comerciale 

de funcția principală de creditare și 

susținută de garantarea completă și 

nelimitată a depozitelor bancare furnizată 

de banca centrală națională care 

acționează în calitate de creditor de 

ultimă instanță, cu scopul de a realiza un 

cadru mai simplu și mai credibil pentru 

rezoluția bancară și de a preveni noi crize 

bancare, protejând totodată deponenții, 

titularii de conturi de economii și 

contribuabilii; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Amendamentul  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. ia act cu îngrijorare de propunerea 

de creare a unei uniuni a piețelor de 

capital care are scopul de a crește rolul 

piețelor de capital și al instrumentelor 

financiare în UE; subliniază că 

dezvoltarea în continuare a sectorului 

financiar poate afecta negativ investițiile 

productive și economia reală, crescând 

gradul de instabilitate și de risc sistemic în 

sectorul financiar; cere finalizarea rapidă 

a unei reforme cuprinzătoare a sectorului 

financiar, care să abordeze comerțul 

speculativ și instrumentele riscante, cu 

scopul de a reechilibra rolul acestuia în 

economia reală, consolidând totodată 

calitatea supravegherii pieței financiare; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Amendamentul  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază necesitatea creșterii 

investițiilor în capitalul uman, în special în 

educație și inovare, de asemenea în 

contextul reformelor de pe piața muncii; 

subliniază necesitatea de a îmbunătăți 

sistemele naționale de educație, de 

învățământ profesional și de învățare pe tot 

parcursul vieții și de a le adapta noilor 

cerințe în materie de competențe și 

cunoștințe de pe piața muncii din UE; 

subliniază că toate acestea vor face posibilă 

inovarea, care constituie una dintre forțele 

motrice cheie ale creșterii, productivității și 

competitivității; cere, în acest context, 

statelor membre să îmbunătățească 

productivitatea investițiilor publice; 

11. subliniază necesitatea creșterii 

investițiilor în capitalul uman, în special în 

educație și inovare, de asemenea în 

contextul reformelor de pe piața muncii; 

subliniază necesitatea de a îmbunătăți 

sistemele naționale de educație, de 

învățământ profesional și de învățare pe tot 

parcursul vieții și de a le adapta noilor 

cerințe în materie de competențe și 

cunoștințe de pe piața muncii din UE; 

subliniază că toate acestea vor face posibilă 

inovarea, care constituie una dintre forțele 

motrice cheie ale creșterii, productivității și 

competitivității; solicită, în acest sens, ca 

investițiile publice productive să fie 

exonerate imediat de normele bugetare; 
cere, în acest context, statelor membre să 

îmbunătățească productivitatea investițiilor 

publice; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Amendamentul  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

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 și crearea de piețe ale 

muncii solide, care să fie mai puțin 

segmentate; subliniază importanța unor 

sisteme de securitate socială sustenabile și 

eficace și a unor mecanisme adecvate la 

nivel național de sprijin pentru venit, 

pentru a combate sărăcia și excluziunea 

socială; 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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23.2.2016 A8-0030/18 

Amendamentul  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

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. este preocupat de recomandarea 

privind politica economică din zona euro, 

propusă de Comisie, ca o modalitate de 

consolidare a uniunii economice și 

monetare și de îmbunătățire a coordonării 

politicilor în urma Raportului celor cinci 

președinți, având în vedere distorsiunile și 

dezechilibrele economice semnificative 

generate de moneda unică, într-o zonă 

monetară departe de a fi optimă; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Amendamentul  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. reamintește că moneda unică are un 

impact asimetric asupra diferitelor 

economii, economiile mai slabe fiind 

forțate să suporte costuri de ajustare 

disproporționat de ridicate, din cauza unei 

monede supraevaluate în raport cu 

economiile lor, în timp ce economiile 

puternice continuă să crească volumul 

exporturilor și acumulează excedente 

externe dăunătoare din cauza unei 

monede subevaluate; reamintește rolul 

monedei unice în generarea și 

acumularea de dezechilibre 

macroeconomice nesustenabile și în 

accentuarea divergențelor structurale 

dintre țări; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Amendamentul  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. îndeamnă Comisia să activeze 

componenta corectivă a procedurii de 

dezechilibru macroeconomic, pentru a 

aborda în mod corespunzător excedentele 

prea mari de cont curent acumulate în 

țările de bază ale zonei euro, în special în 

Germania și în Țările de Jos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Amendamentul  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. regretă faptul că povara ajustării 

cade în special asupra țărilor în care se 

înregistrează deficit, care trebuie să 

suporte consecințele negative asociate cu 

devalorizarea internă și cu politicile de 

consolidare bugetară, în timp ce țările în 

care se înregistrează excedent continuă să 

acumuleze excedente de cont curent, 

exacerbând astfel dezechilibrele și 

divergențele din zona euro;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Amendamentul  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 

pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. ia act de concluziile Consiliului 

European din decembrie 2015 privind 

uniunea economică și monetară și solicită 

Comisiei să înceapă cât mai curând posibil 

pregătirea unor măsuri pe termen mai lung;  

32. ia act de concluziile Consiliului 

European din decembrie 2015 privind 

uniunea economică și monetară și solicită 

Comisiei să înceapă cât mai curând posibil 

pregătirea unor măsuri pe termen mai lung; 

solicită ca, în acest context, să se acorde 

atenție necesității de a prevedea 

mecanisme democratice de retragere și 

neparticipare pentru orice țară care 

dorește să părăsească uniunea economică 

și monetară sau să rămână în afara ei; 

subliniază că este important ca la nivel 

instituțional să se realizeze o reflecție 

adecvată cu privire la oportunitatea 

pregătirii unui plan alternativ pentru 

dezmembrarea ordonată a zonei euro; 

Or. en 

 

 


