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RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/1 

Amendamentul  1 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 a (nouă)  

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere faptul neobișnuit că 

declarația de asigurare a Curții de 

Conturi Europene este împărțită în două 

părți, a) auditarea fiabilității conturilor și 

b) auditarea legalității și a regularității 

operațiunilor subiacente; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/2 

Amendamentul  2 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de constatările și 

recomandările cuprinse în Raportul special 

nr. 18/2015 al Curții de Conturi Europene 

(„Curtea”): „Asistența financiară acordată 

statelor membre aflate în dificultate”; 

1. ia act de constatările și 

recomandările cuprinse în Raportul special 

nr. 18/2015 al Curții de Conturi Europene 

(„Curtea”): „Asistența financiară acordată 

statelor membre aflate în dificultate”; 

consideră că ar trebui folosită denumirea 

corectă, „Credite financiare acordate 

statelor membre”, întrucât „asistența” în 

cauză trebuie rambursată integral și cu 

dobândă; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/3 

Amendamentul  3 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. regretă că Curtea nu a inclus în 

acest raport toate statele membre care au 

primit asistență financiară de la începutul 

crizei financiare, inclusiv prin programul 

destinat Greciei, pentru a facilita 

comparația; 

3. regretă că Curtea nu a inclus în 

acest raport toate statele membre care au 

primit credite financiare de la începutul 

crizei financiare, inclusiv programul 

destinat Greciei, pentru a facilita 

comparația; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/4 

Amendamentul  4 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. atrage atenția că Curtea a limitat 

auditul la scenariul concret și pe termen 

foarte scurt al asistenței financiare decise 

de Consiliu, fără a ține cont de alte 

potențiale soluții la dezechilibrele fiscale, 

care făceau deja obiectul dezbaterii publice 

și academice, ca de pildă mutualizarea 

datoriei suverane sau reducerea datoriei; 

6. atrage atenția că Curtea a limitat 

auditul la scenariul concret și pe termen 

foarte scurt al creditelor financiare decise 

de Consiliu, fără a ține cont de alte 

potențiale soluții la dezechilibrele fiscale, 

care făceau deja obiectul dezbaterii publice 

și academice, ca de pildă mutualizarea 

datoriei suverane sau reducerea datoriei; 

regretă faptul că Curtea a omis să atragă 

atenția asupra faptului că, dacă 

structurile fundamentale necesare pentru 

orice nouă monedă ar fi fost instituite la 

momentul introducerii monedei euro 

(MES, Mecanismul unic de supraveghere, 

Mecanismul unic de rezoluție, uniunea 

bancară etc.), acestea ar fi prevenit multe 

dintre colapsurile bancare survenite 

ulterior; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/5 

Amendamentul  5 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. atrage atenția că Curtea a limitat 

auditul la scenariul concret și pe termen 

foarte scurt al asistenței financiare decise 

de Consiliu, fără a ține cont de alte 

potențiale soluții la dezechilibrele fiscale, 

care făceau deja obiectul dezbaterii publice 

și academice, ca de pildă mutualizarea 

datoriei suverane sau reducerea datoriei; 

6. atrage atenția că Curtea a limitat 

auditul la scenariul concret și pe termen 

foarte scurt al creditelor financiare decise 

de Consiliu, fără a ține cont de alte 

potențiale soluții la dezechilibrele fiscale, 

care făceau deja obiectul dezbaterii publice 

și academice, ca de pildă mutualizarea 

datoriei suverane sau reducerea datoriei; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/6 

Amendamentul  6 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. regretă că raportul se concentrează 

doar pe administrarea asistenței, dar nu 

analizează și nici nu pune sub semnul 

întrebării conținutul programului și 

condițiile negociate pentru asistența 

financiară; 

7. regretă că raportul se concentrează 

doar pe administrarea creditelor, dar nu 

analizează și nici nu pune sub semnul 

întrebării conținutul programului și 

condițiile negociate pentru creditele 

financiare; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/7 

Amendamentul  7 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. observă că obiectivele programelor 

de asistență financiară au fost întoarcerea 

țărilor asistate pe piețele financiare, 

obținerea unor finanțe publice sustenabile, 

reluarea creșterii și reducerea șomajului; 

regretă că constatările Curții nu au analizat 

pe deplin rezultatele programului 

comparativ cu aceste obiective; 

9. observă că obiectivele programelor 

de acordare a unor credite financiare – 

care trebuie rambursate integral – au fost 

întoarcerea țărilor asistate pe piețele 

financiare, obținerea unor finanțe publice 

sustenabile, reluarea creșterii și reducerea 

șomajului; regretă că constatările Curții nu 

au analizat pe deplin rezultatele 

programului comparativ cu aceste 

obiective; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/8 

Amendamentul  8 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. constată că Curtea și-a concentrat în 

principal concluziile pe Comisie, în calitate 

de administrator al asistenței financiare, 

dar consideră că, pentru o mai bună 

înțelegere, ar fi trebuit să se acorde mai 

multă atenție și Fondului Monetar 

Internațional și Băncii Centrale Europene 

(BCE), care au sprijinit inițial Comisia în 

pregătirea și monitorizarea programelor; 

10. constată că Curtea și-a concentrat în 

principal concluziile pe Comisie, în calitate 

de administrator al creditelor financiare, 

dar consideră că, pentru o mai bună 

înțelegere, ar fi trebuit să se acorde mai 

multă atenție și Fondului Monetar 

Internațional și Băncii Centrale Europene 

(BCE), care au sprijinit inițial Comisia în 

pregătirea și monitorizarea programelor; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/9 

Amendamentul  9 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. împărtășește opinia Comisiei, 

potrivit căreia rolul Consiliului și al altor 

parteneri în instituirea și administrarea 

programului a fost subestimat; invită 

Curtea și Comisia să analizeze pertinența 

măsurilor adoptate de Consiliu și rolul 

BCE, precum și să estimeze dacă acestea 

au fost adecvate pentru îndeplinirea 

obiectivelor programului și dacă au 

contribuit la obiectivele Uniunii, inclusiv la 

eliminarea treptată a crizei economice, 

crearea de locuri de muncă și creșterea 

economică; 

11. împărtășește opinia Comisiei, 

potrivit căreia rolul Consiliului și al altor 

parteneri în instituirea și administrarea 

programului a fost subestimat; invită 

Curtea și Comisia să analizeze pertinența 

măsurilor adoptate de Consiliu și rolul 

BCE, precum și să estimeze dacă acestea 

au fost adecvate pentru îndeplinirea 

obiectivelor programului și dacă au 

contribuit la obiectivele Uniunii, inclusiv la 

eliminarea treptată a crizei economice, 

crearea de locuri de muncă și creșterea 

economică; de asemenea, solicită Curții și 

Comisiei să analizeze efectul pe care îl are 

asupra tuturor țărilor din zona euro 

absența catastrofală a celor mai 

elementare structuri de suport pentru o 

nouă monedă, structuri care acum – 

post factum și în urma colapsului mai 

multor bănci, precum și a colapsului sau 

cvasi-colapsului mai multor economii 

naționale din zona euro – sunt în curs de 

instituire, cum ar fi Mecanismul unic de 

supraveghere, Mecanismul unic de 

rezoluție, MES, uniunea bancară deplină, 

uniunea monetară deplină etc. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/10 

Amendamentul  10 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că unele dintre reformele 

indicate în programe (de exemplu reforma 

piețelor muncii) pot genera rezultate în 

materie de competitivitate numai pe termen 

foarte lung, în timp ce programele de 

asistență vizează în principal rezultate 

imediate, pe termen scurt; 

13. subliniază că unele dintre reformele 

indicate în programe (de exemplu, reforma 

piețelor muncii) pot genera rezultate în 

materie de competitivitate numai pe termen 

foarte lung, dar ,chiar și atunci, pot afecta 

negativ drepturile lucrătorilor și condițiile 

de muncă, în timp ce programele de 

asistență, având o viziune mai îngustă, 

vizează în principal rezultate imediate, pe 

termen scurt; 

Or. en 

 


