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24.4.2017 A8-0160/11 

Amendamentul  11 

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 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază că asistența financiară 

oferită statelor membre aflate în situații de 

dificultate a luat forma unor împrumuturi 

de pe piețele de capital, la care s-a folosit 

bugetul Uniunii drept garanție; consideră 

că rolul de autoritate bugetară al 

Parlamentului în aceste programe a fost 

subminat, reducându-se astfel și mai mult 

legitimitatea democratică a asistenței 

financiare furnizate; 

16. subliniază că „asistența” financiară 

oferită statelor membre aflate în situații de 

dificultate a luat forma unor împrumuturi 

de pe piețele de capital, la care s-a folosit 

bugetul Uniunii drept garanție; regretă că 

în special în cazul Greciei și Irlandei 

aceste împrumuturi au fost acordate 

inițial la rate exorbitante ale dobânzii, 

Uniunea câștigând astfel profituri 

exagerate de pe urma stării precare a 

unor state membre; consideră că rolul de 

autoritate bugetară al Parlamentului în 

aceste programe a fost subminat, 

reducându-se astfel și mai mult 

legitimitatea democratică a asistenței 

financiare furnizate; 

Or. en 
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Amendamentul  12 

Luke Ming Flanagan 
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Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

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

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. consideră că este important să se 

examineze rolul Băncii Centrale Europene 

în asistența indirectă oferită statelor 

membre pentru a-și îndeplini obiectivele și 

în sprijinul mai larg acordat arhitecturii 

financiare a Uniunii pe durata programelor 

financiare; 

18. consideră că este de o importanță 

majoră să se examineze rolul Băncii 

Centrale Europene în decursul crizei, 

studiindu-se în special afirmațiile și 

acuzațiile, confirmate de reprezentanții 

FMI care au fost implicați la momentul 

respectiv, potrivit cărora BCE a exercitat 

constrângeri asupra guvernului irlandez 

din perioada în cauză; de asemenea, 

consideră că este important să se 

examineze rolul Băncii Centrale Europene 

în asistența indirectă oferită statelor 

membre pentru a-și îndeplini obiectivele și 

în sprijinul mai larg acordat arhitecturii 

financiare a Uniunii pe durata programelor 

financiare; 

Or. en 
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Amendamentul  13 

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 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că a fost dificil să se 

prevadă, la începutul crizei, unele dintre 

dezechilibrele majore cu efecte 

devastatoare în anumite state membre; 

subliniază că a fost dificil să se prevadă 

amploarea și caracterul crizei financiare 

globale fără precedent din perioada 2007-

2008; 

19. consideră că a fost dificil să se 

prevadă, la începutul crizei, unele dintre 

dezechilibrele majore cu efecte 

devastatoare în anumite state membre; de 

asemenea, consideră că o cauză majoră a 

crizei a fost caracterul incomplet al 

monedei euro în momentul introducerii 

acesteia, întrucât moneda euro nu 

dispunea de cele mai elementare structuri 

de suport monetar; subliniază că a fost 

dificil să se prevadă amploarea și 

caracterul crizei financiare globale fără 

precedent din perioada 2007-2008; 

Or. en 
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Amendamentul  14 
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Joachim Zeller 

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

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. împărtășește opinia Curții, potrivit 

căreia atenția acordată cadrului juridic de 

supraveghere pre-criză nu a fost adecvată 

pentru a identifica riscul subiacent 

pozițiilor fiscale într-o perioadă de criză 

economică gravă; 

20. împărtășește opinia Curții, potrivit 

căreia atenția acordată cadrului juridic de 

supraveghere pre-criză nu a fost adecvată 

pentru a identifica riscul subiacent 

pozițiilor fiscale într-o perioadă de criză 

economică gravă; drept consecință a 

acestei lipse de control și de supraveghere, 

BCE trebuie să își asume 

responsabilitatea pentru rolul jucat în 

producerea crizei; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/15 

Amendamentul  15 

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 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. salută aprobarea de către legiuitori 

a pachetului de șase propuneri legislative și 

de două propuneri legislative introduse ca 

urmare a crizei financiare, care au abordat 

deficiențele în materie de supraveghere 

scoase la iveală de criză; consideră însă că 

reforma cadrului de guvernanță economică 

al Uniunii din ultimii ani nu a dus la o 

eliminare completă a crizei și invită 

Comisia să analizeze în continuare 

punctele forte și punctele slabe ale noului 

cadru în comparație cu alte economii 

similare (de exemplu SUA, Japonia și alte 

țări membre ale OCDE) și să propună noi 

reforme, dacă este necesar; 

21. constată aprobarea de către 

legiuitori a pachetului  de șase propuneri 

legislative și a celui de două propuneri 

legislative introduse ca urmare a crizei 

financiare, care au abordat parțial 

deficiențele în materie de supraveghere 

scoase la iveală de criză; consideră însă că 

reforma cadrului de guvernanță economică 

al Uniunii din ultimii ani nu a dus la o 

eliminare completă a crizei și invită 

Comisia să analizeze în continuare 

punctele forte și punctele slabe ale noului 

cadru în comparație cu alte economii 

similare (de exemplu SUA, Japonia și alte 

țări membre ale OCDE) și să propună noi 

reforme, dacă este necesar; 

Or. en 
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Amendamentul  16 

Luke Ming Flanagan 
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Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

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

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. invită Comisia să dea curs 

recomandării Curții de a îmbunătăți în 

continuare calitatea previziunilor sale 

macroeconomice și fiscale; 

22. invită Comisia să dea curs 

recomandării Curții de a îmbunătăți în 

continuare calitatea previziunilor sale 

macroeconomice și fiscale, care au fost în 

mod consecvent eronate într-un grad 

inacceptabil; 

Or. en 



 

AM\1124061RO.docx  PE603.721v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/17 

Amendamentul  17 

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 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. ia act de concluzia Curții, potrivit 

căreia Comisia a îndeplinit în termene 

strânse și cu o experiență limitată sarcini 

noi de gestionare a programelor de 

asistență financiară; subliniază concluzia 

Curții, care estimează că a fost vorba de o 

reușită, dată fiind situația; 

23. ia act de concluzia Curții, potrivit 

căreia Comisia a îndeplinit în termene 

strânse și cu o experiență limitată sarcini 

noi de gestionare a programelor de 

asistență financiară, dar ia act totodată de 

faptul că a) dacă ar fi fost instituite 

structurile de suport adecvate pentru o 

monedă nouă încă de la începutul crizei, 

aceasta – dacă s-ar mai fi produs – nu ar 

mai fi fost atât de severă și că b) în 

condițiile unei activități corecte de 

prognoză și de planificare, s-ar fi prevăzut 

apariția acestor probleme și s-ar fi 

planificat măsuri; cu toate acestea, 

acceptă concluzia Curții, care estimează 

că, având în vedere circumstanțele care 

au prevalat TOTUȘI, a fost vorba de o 

reușită, date fiind constrângerile impuse 

de mediu; 

Or. en 



 

AM\1124061RO.docx  PE603.721v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/18 

Amendamentul  18 
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Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene 

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. salută decizia prin care se permite 

ca administrarea asistenței financiare să îi 

revină Comisiei și nu altor parteneri 

financiari, permițând o asistență 

personalizată care ține cont de specificități 

și de asumarea responsabilității de către 

statele membre; 

24. salută decizia prin care se permite 

ca administrarea creditelor financiare să îi 

revină Comisiei și nu altor parteneri 

financiari, permițând credite personalizate 

care țin cont de specificități și de asumarea 

responsabilității de către statele membre; 

Or. en 
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Amendamentul  19 

Luke Ming Flanagan 
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Raport A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

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

2016/2208(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că, în etapa inițială a 

programelor, Comisia a acționat sub o 

puternică presiune politică și constrânsă de 

timp, confruntându-se cu riscuri incerte 

care amenințau stabilitatea întregului 

sistem financiar cu consecințe 

imprevizibile pentru economie; 

27. subliniază că, în etapa inițială a 

programelor, Comisia a acționat sub o 

puternică presiune politică și constrânsă de 

timp, confruntându-se cu riscuri incerte 

care amenințau stabilitatea întregului 

sistem financiar cu consecințe 

imprevizibile pentru economie; subliniază 

de asemenea că și statele membre afectate 

s-au aflat sub presiune politică și au fost 

constrânse de lipsa de timp; atrage atenția 

asupra faptului că, din cauza tuturor 

acestor presiuni, s-au adoptat anumite 

decizii care acum, în lumina unei analize 

retrospective și mai obiective, pot și 

trebuie să fie revăzute, de pildă datoria 

bancară sub formă de bilet la ordin în 

valoare de 31 de miliarde de euro asumată 

de Irlanda în 2010 pentru salvarea a două 

bănci insolvabile fără importanță 

sistemică în scopul prevenirii unui colaps 

bancar cu efect de domino în cadrul 

Uniunii, într-un moment în care nu se 

instituise niciunul dintre pilonii monetari 

necesari (precum Mecanismul unic de 

rezoluție sau MES); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/20 

Amendamentul  20 

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 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. consideră că, deși nu dispune de 

experiență prealabilă în domeniul asistenței 

financiare, Comisia „a învățat pe parcurs” 

și a reușit să instituie în mod corespunzător 

și relativ rapid programele inițiale și să își 

îmbunătățească administrarea programelor 

ulterioare; 

28. consideră că, deși nu dispune de 

experiență prealabilă în domeniul asistenței 

financiare, Comisia „a învățat pe parcurs” 

și a reușit să instituie în mod corespunzător 

și relativ rapid programele inițiale și să își 

îmbunătățească administrarea programelor 

ulterioare, deși costul cât se poate de 

concret al acestei lipse de experiență a 

fost – și este în continuare – suportat de 

statele membre afectate; 

Or. en 

 


