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RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/21 

Amendamentul  21 

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 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. observă că, în momentul elaborării 

prezentului document de lucru, Comisia și-

a prezentat deja propunerea de instituire a 

Programului de sprijin pentru reforme 

structurale; salută faptul că recomandările 

Curții au fost evident luate în considerare 

de Comisie și speră că Programul de sprijin 

pentru reforme structurale se va dovedi un 

instrument puternic de asistență tehnică, 

bazat pe învățămintele desprinse din 

experiența Grupului operativ pentru 

Grecia; 

33. observă că, în momentul elaborării 

prezentului document de lucru, Comisia și-

a prezentat deja propunerea de instituire a 

Programului de sprijin pentru reforme 

structurale; salută faptul că recomandările 

Curții au fost evident luate în considerare 

de Comisie și speră că Programul de sprijin 

pentru reforme structurale se va dovedi un 

instrument puternic de asistență tehnică, 

bazat pe învățămintele desprinse din 

experiența Grupului operativ pentru 

Grecia; constată că, în cadrul 

învățămintelor desprinse și al concluziilor 

formulate, Grupul operativ pentru Grecia 

nu face niciun efort să menționeze costul 

social considerabil al diverselor programe 

pe care l-a avut de suportat populația 

Greciei; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/22 

Amendamentul  22 

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 118 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

118. înțelege misiunea EIT de a 

promova cooperarea între învățământul 

superior, cercetare și inovare; constată că 

întreprinderile pot reprezenta adesea 

principalul beneficiar, fiind proprietarii de 

drept ai produselor inovatoare introduse pe 

piață, și pot încasa profituri financiare; 

subliniază necesitatea ca, în această 

situație, să se ia în considerare 

posibilitatea de a integra în modelul de 

cooperare o structură prin care fondurile 

acordate să poată fi, cel puțin parțial, 

rambursate EIT; 

118. înțelege misiunea EIT de a 

promova cooperarea între învățământul 

superior, cercetare și inovare; consideră că 

întreprinderile pot reprezenta, în cele din 

urmă, principalul beneficiar, fiind 

proprietarul de drept al produselor 

inovatoare introduse pe piață, și pot avea 

profituri financiare; subliniază necesitatea 

ca, în această situație, să se integreze în 

modelul de cooperare o structură prin care 

fondurile acordate să fie rambursate EIT, 

iar acestuia să i se distribuie și o cotă 

(recomandabil egală) din profit; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/23 

Amendamentul  23 

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 122 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

122. salută raportul Curții, aprobă 

recomandările acesteia și se arată mulțumit 

de faptul că Comisia le acceptă și le va lua 

în considerare în viitor; 

122. ia act de raportul Curții și de 

recomandările acesteia și se arată mulțumit 

de faptul că Comisia le acceptă și le va lua 

în considerare în viitor; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/24 

Amendamentul  24 

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 124 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

124. subliniază că piața serviciilor nu și-

a atins întregul potențial, iar punerea în 

aplicare cu succes a Directivei privind 

serviciile va avea un impact considerabil 

asupra creșterii și creării de locuri de 

muncă; în timp ce posibilele beneficii 

economice ale punerii integrale în 

aplicare a directivei nu sunt încă 

cunoscute, Comisia ar trebui să realizeze 

studiu pentru a estima, în cei mai fiabili 

termeni cantitativi cu putință, creșterea 

producției; 

124. subliniază că piața serviciilor nu și-

a atins întregul potențial, iar punerea în 

aplicare cu succes a Directivei privind 

serviciile va avea un impact considerabil 

asupra creșterii și creării de locuri de 

muncă; constată, totuși, că problematica 

serviciilor esențiale precum alimentarea 

cu apă – modul în care aceasta este 

furnizată și plătită – ar trebui să fie 

gestionată de statele membre individuale 

și că opțiunea preferabilă este menținerea 

acestor servicii în proprietate publică; 

constată, de asemenea, că beneficiile 

economice sau alte efecte potențiale ale 

implementării integrale a directivei nu 

sunt încă cunoscute și că Comisia ar trebui 

să dispună realizarea unui studiu pentru a 

estima, în cei mai fiabili termeni cantitativi 

cu putință, creșterea sau scăderea 

producției; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/25 

Amendamentul  25 

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 125 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

125. încurajează includerea ulterioară a 

mai multor sectoare, pentru a se elimina cât 

mai multe obstacole sectoriale din calea 

integrării piețelor, scopul final fiind 

eliminarea barierelor de pe piața internă a 

serviciilor și valorificarea deplină a 

potențialului Uniunii în ceea ce privește 

creșterea, competitivitatea și crearea de 

locuri de muncă; 

125. DOAR în lumina rezultatelor unui 

studiu independent asupra tuturor 

implicațiilor și consecințelor posibile ale 

unei impuneri depline a Directivei privind 

serviciile și în cazul în care se 

demonstrează fără niciun dubiu că acest 

demers ar aduce beneficii sociale, 

încurajează includerea ulterioară a mai 

multor sectoare, pentru a se elimina cât mai 

multe obstacole sectoriale din calea 

integrării piețelor, scopul final fiind 

eliminarea barierelor de pe piața internă a 

serviciilor și valorificarea deplină a 

potențialului Uniunii în ceea ce privește 

creșterea, competitivitatea și crearea de 

locuri de muncă; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/26 

Amendamentul  26 

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 126 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

126. consideră că statele membre ar fi 

putut valorifica mai bine măsurile puse la 

dispoziție de Comisie pentru a sprijini 

transpunerea, implementarea și asigurarea 

aplicării, în special prin comunicarea 

problemelor întâmpinate în diferitele etape 

ale procedurii, prin discutarea eventualelor 

soluții comune și prin schimbul de bune 

practici; 

126. consideră că statele membre ar fi 

putut valorifica mai bine măsurile puse la 

dispoziție de Comisie pentru a sprijini 

transpunerea, implementarea și asigurarea 

aplicării, în special prin comunicarea 

problemelor întâmpinate în diferitele etape 

ale procedurii, prin discutarea eventualelor 

soluții comune și prin schimbul de bune 

practici, în special în situațiile în care 

aceste bune practici sugerează trecerea de 

la privatizarea serviciilor esențiale înapoi 

la proprietatea publică; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/27 

Amendamentul  27 

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 161 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

161. consideră că utilizarea fondurilor ar 

trebui să fie ghidată de sisteme de 

monitorizare și evaluare mai eficiente, 

bazate pe indicatori inițiali, criterii de 

referință progresive și obiective măsurabile 

și realiste; invită Comisia să revizuiască 

toți indicatorii, criteriile de referință și 

obiectivele programelor actuale din 

domeniul migrației; 

161. consideră că utilizarea fondurilor ar 

trebui să fie ghidată de sisteme de 

monitorizare și evaluare mai eficiente, 

bazate pe indicatori inițiali, criterii de 

referință progresive și obiective măsurabile 

și realiste, TOATE acestea trebuind să 

urmărească, drept obiectiv fundamental, 

interesele părții celei mai afectate – 

migranții; invită Comisia să revizuiască 

toți indicatorii, criteriile de referință și 

obiectivele programelor actuale din 

domeniul migrației; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/28 

Amendamentul  28 

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 164 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

164. invită Comisia să dea dovadă de un 

angajament constructiv în folosul 

îmbunătățirii coordonării dintre 

instrumente, mecanisme și părțile 

interesate vizate pentru a se putea preveni 

efectiv crizele legate de migrație; 

164. invită Comisia să dea dovadă de un 

angajament constructiv în folosul 

îmbunătățirii coordonării dintre 

instrumente, mecanisme și părțile 

interesate vizate, incluzând aici în special 

reprezentanții migranților, pentru a se 

putea preveni efectiv crizele legate de 

migrație; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/29 

Amendamentul  29 

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 179 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

179. salută constatările și recomandările 

Raportului special nr. 10/2016 al Curții 

privind îmbunătățirile suplimentare care 

sunt necesare pentru a se asigura o 

implementare eficace a procedurii 

aplicabile deficitelor excesive (PDE); 

179. ia act de constatările și 

recomandările Raportului special 

nr. 10/2016 al Curții privind îmbunătățirile 

suplimentare care sunt necesare pentru a se 

asigura o implementare eficace a 

procedurii aplicabile deficitelor excesive 

(PDE); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/30 

Amendamentul  30 

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 180 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

180. recomandă Comisiei să 

îmbunătățească transparența procedurii 

aplicabile deficitelor excesive comunicând 

cu regularitate evaluările sale defalcate pe 

țări privind respectarea reformelor 

structurale propuse în cadrul procedurii și 

asigurând o mai mare transparență la 

aplicarea acestor norme; 

180. recomandă Comisiei să renunțe la 

procedura aplicabilă deficitelor excesive, 

deoarece punerea în aplicare a acesteia a 

fost în cel mai bun caz problematică (și, în 

cel mai rău caz, discriminatorie), 

acordând economiilor mai mari ale 

Uniunii frâu liber; se va avea de 

asemenea în vedere că procedura 

aplicabilă deficitelor excesive este o 

simplă extensie a cămășii de forță 

economică reprezentată de așa-numitele 

pachete de două propuneri legislative 

(privind supravegherea și monitorizarea 

bugetare) și de șase propuneri legislative 

(privind guvernanța economică); 

Or. en 

 


