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23.2.2016 A8-0030/31 

Amendamentul  31 

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

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

Bermejo, 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 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. cere ca la nivel național să se decidă 

reducerea impozitării muncii, 

asigurându-se totodată sustenabilitatea 
sistemelor de protecție socială; 

18. solicită să fie extinsă baza fiscală, 

astfel încât impozitele să poată fi partajate 

în mod mai echitabil între forța de muncă 

și capital, obiectivul fiind, de asemenea, 

corectarea inegalității fiscale existente în 

prezent între IMM-uri și marile 

întreprinderi și creșterea semnificativă a 

raportului dintre impozitele directe și cele 

indirecte în cadrul sistemelor fiscale, ceea 

ce ar asigura un sistem mai echitabil; 

cere, prin urmare, să se reducă 

impozitarea veniturilor salariale și să se 

majoreze impozitarea beneficiului, 

veniturilor provenite din câștigurile de 

capital și a averii și solicită ca sistemele 

fiscale ale statelor membre să devină cu 

adevărat progresive; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Amendamentul  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reiterează faptul că sunt necesare 

politici bugetare responsabile, care să 

favorizeze creșterea, să asigure 

sustenabilitatea datoriei și să țină seama de 

ciclul economic și de deficitul de investiții 

și, totodată, să respecte drepturile sociale 

ale cetățenilor; reamintește că nivelul 

foarte ridicat de îndatorare al unora dintre 

statele membre constituie un risc 

substanțial în caz de eventuale șocuri în 

cadrul zonei euro; subliniază că în țările cu 

un raport ridicat datorie/PIB se impune 

intensificarea eforturilor de sporire a 

rezilienței finanțelor publice și de 

stimulare a creșterii, pentru a determina 

reducerea constantă și sustenabilă a acestui 

raport; 

20. reiterează faptul că sunt necesare 

politici bugetare responsabile, care să 

favorizeze creșterea, să asigure 

sustenabilitatea datoriei și să țină seama de 

ciclul economic și de deficitul de investiții, 

prevăzându-se totodată un spațiu de 

manevră bugetară pentru a proteja 
drepturile sociale ale cetățenilor; 

reamintește că nivelul foarte ridicat de 

îndatorare al unora dintre statele membre 

constituie un risc substanțial în caz de 

eventuale șocuri în cadrul zonei euro; 

subliniază că în țările cu un raport ridicat 

datorie/PIB se impune intensificarea 

eforturilor de sporire a rezilienței finanțelor 

publice prin intermediul creșterii și al 

creării de locuri de muncă, pentru a 

determina reducerea constantă și 

sustenabilă a acestui raport; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Amendamentul  33 

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

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

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. solicită să se adopte politici 

favorabile creșterii, care să respecte 

drepturile sociale; atrage atenția asupra 

riscului pe care ar putea să-l prezinte 

nivelul foarte ridicat de îndatorare al 

unora dintre statele membre în cazul unor 

noi șocuri în zona euro; solicită, prin 

urmare, restructurarea datoriei în țările 

respective pentru a se reduce datoria 

publică și privată la un nivel sustenabil; 

atrage atenția asupra efectelor 

dezastruoase ale politicilor de austeritate, 

prin care strategiile de consolidare 

bugetară au compromis investițiile 

publice, funcția socială a statului și 

creșterea economică; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Amendamentul  34 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 21 

 

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 revoce de urgență Pactul 

de stabilitate și de creștere; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Amendamentul  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. subliniază că, având în vedere gradul 

ridicat al dependenței reciproce și 

caracterul unitar al politicii sale monetare, 

zona euro reprezintă o entitate economică 

în care convergența în direcția statelor 

membre cu cele mai bune rezultate trebuie 

promovată și susținută prin intermediul 

unei coordonări mai strânse a politicilor 

naționale; subliniază importanța unor 

eforturi mai susținute din partea tuturor 

guvernelor naționale în vederea executării 

în statele membre a reformelor economice 

și a investițiilor necesare pentru reducerea 

dezechilibrelor macroeconomice și 

prevenirea efectelor negative de 

contaminare ale politicilor naționale din 

alte state membre; solicită, așadar, să se 

efectueze o evaluare aprofundată a acestor 

dezechilibre macroeconomice și efecte de 

contaminare pentru a completa evaluarea 

aspectelor vulnerabile specifice fiecărei țări 

în parte și dialogul macroeconomic; insistă 

asupra faptului că trebuie să existe o 

coerență deplină între recomandarea pentru 

zona euro și recomandările specifice 

fiecărei țări; 

25. subliniază că, având în vedere gradul 

ridicat al dependenței reciproce și 

caracterul unitar al politicii sale monetare, 

zona euro reprezintă o entitate economică 

în care convergența trebuie promovată și 

susținută prin intermediul unei coordonări 

mai strânse a politicilor naționale; 

subliniază importanța unor eforturi mai 

susținute din partea tuturor guvernelor 

naționale în vederea executării în statele 

membre a reformelor economice și a 

investițiilor necesare pentru reducerea 

dezechilibrelor macroeconomice și 

prevenirea efectelor negative de 

contaminare ale politicilor naționale din 

alte state membre, în special prin 

excedente persistente de cont curent; 

solicită, așadar, să se efectueze o evaluare 

aprofundată a acestor dezechilibre 

macroeconomice și efecte de contaminare 

pentru a completa evaluarea aspectelor 

vulnerabile specifice fiecărei țări în parte și 

dialogul macroeconomic; insistă asupra 

faptului că trebuie să existe o coerență 

deplină între recomandarea pentru zona 

euro și recomandările specifice fiecărei 

țări; 
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Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Amendamentul  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. constată că, deși excedentul important 

de cont curent înregistrat în prezent în zona 

euro constituie un semn pozitiv al 

competitivității externe a zonei euro, 

nivelul său actual reflectă, de asemenea, 

insuficiența de investiții interne, ceea ce 

influențează negativ creșterea și ocuparea 

forței de muncă; consideră că o cerere 

internă mai susținută ar fi mai bună pentru 

creșterea sustenabilă a zonei euro, precum 

și dintr-o perspectivă globală; este 

conștient de faptul că excedentul de cont 

curent al unor state membre atrage după 

sine efecte de propagare pozitive în tot 

lanțul valoric, aducând beneficii și altor 

state membre, sub diferite forme; constată, 

de asemenea, rolul monedei unice în 

sprijinirea țărilor competitive în menținerea 

unor excedente ridicate în raport cu restul 

țărilor din lume; salută constatarea din 

previziunile Comisiei pentru iarna 2016 

potrivit căreia creșterea economică din 

unele state membre în 2015 a fost 

alimentată în principal de cererea internă; 

consideră că este important ca statele 

membre care au excedente de cont curent 

mai ridicate să amplifice în continuare 

cererea internă spre binele lor și al tuturor; 

invită, totodată, statele membre mai puțin 

28. este îngrijorat de excedentul important 

de cont curent înregistrat în prezent în zona 

euro, ceea ce reflectă insuficiența de 

investiții interne și influențează negativ 

creșterea și ocuparea forței de muncă; 

consideră că o cerere internă mai susținută 

ar fi mai bună pentru creșterea sustenabilă 

a zonei euro, precum și dintr-o perspectivă 

globală; constată, de asemenea, rolul 

monedei unice în sprijinirea țărilor 

competitive în menținerea unor excedente 

ridicate în raport cu restul țărilor din lume; 

subliniază că politicile de genul „să 

moară capra vecinului”, bazate pe 

excedente mari de cont curent și o 

creștere economică propulsată de 

exporturi, practicate de China și 

Germania, au un efect perturbator asupra 

economiei mondiale și nu sunt viabile 

pentru zona euro; salută constatarea din 

previziunile Comisiei pentru iarna 2016 

potrivit căreia creșterea economică din 

unele state membre în 2015 a fost 

alimentată în principal de cererea internă; 

consideră că este important ca statele 

membre care au excedente de cont curent 

mai ridicate să amplifice în continuare 

cererea internă spre binele lor și al tuturor; 

invită, totodată, statele membre mai puțin 
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competitive să realizeze efectiv reforme 

structurale și investiții de înaltă calitate 

pentru a-și moderniza economiile și a crea 

un mediu de afaceri sustenabil, favorabil 

investițiilor pe termen lung, în 

conformitate cu Strategia Europa 2020; 

consideră că aceasta este cea mai bună 

modalitate de a reduce dezechilibrele 

macroeconomice în statele membre, spre 

deosebire de deprecierea internă, care 

reduce cererea și încetinește creșterea 

economică în toată zona euro; 

competitive să realizeze efectiv reforme 

structurale și investiții de înaltă calitate 

pentru a-și moderniza economiile și a crea 

un mediu de afaceri sustenabil, favorabil 

investițiilor pe termen lung, în 

conformitate cu Strategia Europa 2020; 

consideră că aceasta este cea mai bună 

modalitate de a reduce dezechilibrele 

macroeconomice în statele membre, spre 

deosebire de deprecierea internă, care 

reduce cererea și încetinește creșterea 

economică în toată zona euro; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Amendamentul  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Subtitlu (înainte de punctul 33) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Sporirea eficacității semestrului european 

și a răspunderii democratice 

Abolirea semestrului european 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Amendamentul  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. regretă implementarea deficitară a 

recomandărilor pe țară și consideră că 

pentru îmbunătățirea implementării lor 

este necesar să se identifice mai bine 

priorități clar definite la nivel european și 

să se intensifice dezbaterile publice 

autentice, să se sporească voința politică 

și angajamentul la nivel național, ceea ce 

va duce la creșterea pertinenței și la o mai 

mare aderare la nivel național; salută, în 

această privință, vizitele întreprinse de 

membrii Comisiei în statele membre 

pentru a discuta procesul semestrului 

european și documentele sale;  

33. consideră că recomandările specifice 

fiecărei țări sunt un afront grosolan la 

adresa unui proces decizional suveran, 

democratic, prin care populațiile și 

lucrătorii statelor membre hotărăsc 

viitorul propriilor țări; își exprimă 

regretul, în această privință, față de 

preocuparea nesinceră pentru 

răspunderea și legitimitatea democratică, 
în timp ce adevărata preocupare ține de 

nivelul aplicării recomandărilor specifice 

țărilor; 

Or. en 



 

AM\1087299RO.doc  PE576.637v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

23.2.2016 A8-0030/39 

Amendamentul  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. solicită să se găsească un echilibru 

just între axarea recomandărilor pe țară 

pe principalele priorități și asigurarea 

faptului că acestea vizează toate 

provocările principale, inclusiv nevoia de 

a evita reizbucnirea unei crize a datoriei 

suverane, precum și nevoia de a 

îmbunătăți competitivitatea, creșterea 

economică și ocuparea forței de muncă, 

având în vedere obiectivele Strategiei 

Europa 2020; 

34. cere insistent abolirea semestrului 

european, inclusiv a recomandărilor 

specifice fiecărei țări, a Raportului 

privind mecanismul de alertă și a analizei 

anuale a creșterii și aruncarea la coș a 

pachetului de șase acte, a pachetului de 

două acte, a Pactului de stabilitate și de 

creștere, a Tratatului privind stabilitatea, 

coordonarea și guvernanța și a Strategiei 

Europa 2020; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Amendamentul  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. subliniază importanța dezbaterii în 

parlamentele naționale a rapoartelor pe țări 

și a recomandărilor pe țări, precum și a 

votului acestora privind programele 

naționale de reformă, precum și 

programele naționale de convergență sau 

stabilitate; invită statele membre să implice 

partenerii sociali, autoritățile locale și 

regionale și alte părți interesate vizate de o 

manieră structurată, profitând de publicarea 

din timp a rapoartelor pe țări; subliniază 

rolul indispensabil al partenerilor sociali în 

stabilirea salariilor și rolul vital pe care ei 

ar trebui să îl joace în cadrul unor dezbateri 

economice mai largi, mai ales când se pune 

problema promovării productivității; 

solicită, de asemenea, o cooperare mai 

strânsă între parlamentele naționale și 

Parlamentul European; 

37. subliniază importanța dezbaterii în 

parlamentele naționale a rapoartelor pe țări 

și a recomandărilor pe țări, precum și a 

votului acestora privind programele 

naționale de reformă, precum și 

programele naționale de convergență sau 

stabilitate; invită statele membre să implice 

partenerii sociali, autoritățile locale și 

regionale și alte părți interesate vizate de o 

manieră structurată, profitând de publicarea 

din timp a rapoartelor pe țări; subliniază 

rolul indispensabil al partenerilor sociali în 

stabilirea salariilor și rolul vital pe care ei 

ar trebui să îl joace în cadrul unor dezbateri 

economice mai largi, mai ales când se pune 

problema promovării productivității; 

solicită, de asemenea, o cooperare mai 

strânsă între parlamentele naționale și 

Parlamentul European; este hotărât să-și 

întărească rolul în ceea ce privește 

controlul punerii în aplicare a 

programelor de ajustare și asigurarea 

unei raportări adecvate și a unui dialog 

sincer și deschis cu toate părțile implicate; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Amendamentul  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, 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 

European Semester for economic policy coordination: analiza anuală a creșterii pentru 2016 

2015/2285(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. solicită Comisiei să procedeze la 

revizuirea cadrului financiar multianual 

(CFM), astfel cum s-a convenit în iunie 

2013 în contextul unui acord politic 

încheiat între Parlament, Comisie și 

Consiliu; subliniază faptul că crizele 

financiare și umanitare care au lovit 

Uniunea Europeană între 2009 și 2014 au 

fost cele care au scos la iveală caracterul 

neadecvat al actualului CFM; reamintește, 

de asemenea, necesitatea de a se efectua o 

reformă substanțială a programării 

financiare a UE, care să ia în considerare în 

mod corespunzător obiectivele, finanțarea 

și durata instrumentelor disponibile; 

45. solicită Comisiei să procedeze la 

revizuirea cadrului financiar multianual 

(CFM), astfel cum s-a convenit în iunie 

2013 în contextul unui acord politic 

încheiat între Parlament, Comisie și 

Consiliu; subliniază faptul că crizele 

financiare și umanitare care au lovit 

Uniunea Europeană între 2009 și 2014 au 

fost cele care au scos la iveală caracterul 

neadecvat al actualului CFM; invită UE și 

statele membre să se angajeze în sfârșit în 

favoarea unor politici de convergență 

adevărate, bazate pe progresul social și pe 

garantarea și promovarea potențialului 

fiecărei țări, pe crearea de locuri de 

muncă, utilizarea sustenabilă a resurselor 

naturale și protecția mediului, cu scopul 

de a se realiza o creștere economică 

însoțită de coeziune socială și de a se 

reduce decalajul de dezvoltare dintre 

statele membre, precum și disparitățile 

economice, sociale și regionale actuale; 
reamintește, de asemenea, necesitatea de a 

se efectua o reformă substanțială a 

programării financiare a UE, care să ia în 

considerare în mod corespunzător 

obiectivele, finanțarea și durata 

instrumentelor disponibile; 
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