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23.2.2016 A8-0030/23 

Amendamentul  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât redresarea economică a Uniunii 

Europene este în curs, dar rămâne slabă și 

neuniformă de la un stat membru la altul și 

în interiorul statelor membre și este 

generată parțial de factori temporari și 

externi, printre care prețurile scăzute ale 

petrolului; 

A. întrucât redresarea economică a Uniunii 

Europene este în curs, dar rămâne slabă și 

neuniformă de la un stat membru la altul și 

în interiorul statelor membre și este 

generată parțial de factori temporari, și 

anume pierderea de către lucrători a unei 

părți considerabile a veniturilor, în 

special în urma reducerii salariilor, a 

șomajului și a eliminării sau reducerii 

sprijinului social prin desființarea statului 

social și deteriorarea situației din 

sectoarele sănătății și educației din cauza 

reducerii cheltuielilor publice, precum și 

de factori externi, printre care prețurile 

scăzute ale petrolului; 

Or. en 



 

AM\1087296RO.doc  PE576.637v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

23.2.2016 A8-0030/24 

Amendamentul  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât este imperativ să se 

abandoneze principiile neoliberale care 

ghidează politicile impuse de UE 

populației și lucrătorilor din statele 

membre și întrucât numai o creștere 

economică sustenabilă bazată pe salarii 

decente, pe munca încadrată de drepturi, 

pe controlul de stat asupra sectoarelor 

strategice ale economiei, pe accesul 

universal și gratuit la toate nivelurile de 

educație, pe promovarea și socializarea 

inovării va face posibilă stimularea 

economiei și a competitivității statelor 

membre; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Amendamentul  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută îmbunătățirea situației din 

domeniul finanțelor publice, în special 

reducerea treptată a raportului datorie/PIB 

în UE și zona euro, precum și scăderea 

deficitelor bugetare globale; ia act, cu toate 

acestea, de faptul că ponderea datoriei 

publice în PIB continuă să crească în unele 

state membre, înregistrându-se o creștere 

slabă a PIB-ului nominal și un nivel scăzut 

al inflației, și că procedura de deficit 

excesiv este în continuare în curs pentru 

nouă state membre; subliniază că multe 

state membre au limitat marja fiscală 

pentru a putea face față posibilelor noi 

șocuri economice și că, prin urmare, ar 

trebui să se aibă în vedere un nivel mai 

ridicat de coordonare europeană pentru a 

sprijini consolidarea fiscală fără a afecta 

creșterea; 

2. salută îmbunătățirea situației din 

domeniul finanțelor publice, în special 

reducerea treptată a raportului datorie/PIB 

în UE și zona euro, precum și scăderea 

deficitelor bugetare globale; ia act, cu toate 

acestea, de faptul că ponderea datoriei 

publice în PIB continuă să crească în unele 

state membre, înregistrându-se o creștere 

slabă a PIB-ului nominal și un nivel scăzut 

al inflației, și că procedura de deficit 

excesiv este în continuare în curs pentru 

nouă state membre; subliniază că multe 

state membre dispun de o marja bugetară 

limitată pentru a putea face față posibilelor 

noi șocuri economice și că, prin urmare, ar 

trebui să se aibă în vedere un nivel mai 

ridicat de coordonare europeană pentru a 

sprijini consolidarea bugetară fără a afecta 

creșterea; solicită, de asemenea, să se 

prevadă un program de relaxare 

cantitativă pentru aceste state membre, ca 

instrument de stimulare a creșterii, fără 

impunerea unor condiții de politică 

economică; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Amendamentul  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. observă că, pentru Uniunea Europeană, 

competitivitatea sa la nivel mondial este în 

continuare un obiectiv important și 

subliniază importanța reformelor 

structurale, a investițiilor în cercetare și 

dezvoltare, a eficienței resurselor, a 

inovării care sporește productivitatea și a 

reducerii dezechilibrelor macroeconomice; 

consideră, totodată, că previziunile tot mai 

pesimiste privind perspectiva de la nivel 

mondial impun creșterea cererii interne, 

pentru a crește rezistența economiei 

europene; este preocupat, în special, de o 

posibilă reducere a cererii la nivel mondial; 

3. observă că, pentru Uniunea Europeană, 

competitivitatea sa la nivel mondial este în 

continuare un obiectiv important și 

subliniază importanța reformelor 

structurale, a investițiilor în cercetare și 

dezvoltare, a eficienței resurselor, a 

inovării care sporește productivitatea și a 

reducerii dezechilibrelor macroeconomice; 

consideră, totodată, că previziunile tot mai 

pesimiste privind perspectiva de la nivel 

mondial impun creșterea cererii interne, în 

special prin restabilirea veniturilor 

pierdute în urma politicilor de austeritate 

și prin crearea unor regimuri fiscale 

redistributive și progresive, pentru a crește 

rezistența economiei europene; este 

preocupat, în special, de o posibilă 

reducere a cererii la nivel mondial; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Amendamentul  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. solicită eforturi suplimentare pentru a 

sprijini redresarea, pentru a stimula 

convergența spre țările cu cele mai bune 

rezultate și pentru a corecta dezechilibrele 

macroeconomice, inclusiv prin creșterea 

productivității și prin stimularea 

investițiilor; 

5. solicită eforturi suplimentare pentru a 

sprijini redresarea, pentru a stimula 

convergența și pentru a corecta 

dezechilibrele macroeconomice, inclusiv 

prin acordarea unei marje de manevră 

bugetară și de lichidități suplimentare 

pentru investiții și dezvoltarea socială 

holistică, ceea ce va înlesni crearea de 

locuri de muncă de calitate și sigure și va 

întări statul social; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Amendamentul  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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. regretă că în 2015 Fondul european 

pentru investiții strategice (FEIS) a fost 

pus în aplicare în mod asimetric și nu a 

fost utilizat pentru a crește la maximum 

sprijinul pentru proiecte strategice și 

investiții publice, mai ales în țările cel mai 

puternic afectate de austeritate și de 

insuficiența de lichidități la nivelul 

gospodăriilor și al întreprinderilor, 

precum și, prin urmare, pentru a promova 

creșterea, crearea de locuri de muncă și 

coeziunea socială și economică; consideră 

că este extrem de important să fie 

elaborate modele de investiții care să 

satisfacă nevoia stringentă de sporire a 

coeziunii sociale și teritoriale; 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 
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europene; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/29 

Amendamentul  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13a. condamnă faptul că în reformele 

structurale propuse și realizate până în 

prezent s-a pus accentul pe liberalizare și 

privatizarea întreprinderilor care încă 

sunt controlate de sectorul public și se 

află în sectoare economice strategice 

(energie, transport, telecomunicații și 

bănci), pe creșterea flexibilității pieței 

forței de muncă și distrugerea drepturilor 

lucrătorilor, precum și pe reducerea 

cheltuielilor publice pentru protecția 

socială, sănătate și educație, fiind reduse 

în paralel și drepturile sociale; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Amendamentul  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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, cu respectarea deplină 

a cadrului privind condițiile de muncă și 

în conformitate cu convențiile și 

recomandările OIM; 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 

 

 


