
 

AM\1124059RO.docx  PE603.721v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/31 

Amendamentul  31 

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 181 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

181. este de părere că, în urma 

consultării cu statele membre, Comisia ar 

trebui să raporteze cu regularitate 

Parlamentului European progresele 

înregistrate de procedura aplicabilă 

deficitelor excesive defalcată pe țări; 

eliminat 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0160/32 

Amendamentul  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 182 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

182. recomandă Comisiei să își 

continue progresele în ceea ce privește 

implicarea consiliilor fiscale naționale și 

să asigure că Consiliul bugetar european 

își asumă un rol oficial în cadrul PDE; ia 

act de îmbunătățirea, în ultimii ani, a 

transparenței în cadrul PDE și recunoaște 

că anumite informații cu un caracter 

politic sensibil nu pot fi întotdeauna 

făcute publice; 

eliminat 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/33 

Amendamentul  33 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 183 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

183. recomandă ca PDE să se 

concentreze mai mult pe reducerea 

datoriei guvernamentale; constată că, la 

finalul anului 2014, doar 13 state membre 

aveau o pondere a datoriei în PIB de sub 

60 %; subliniază că mai multe state 

membre sunt acum foarte îndatorate, în 

ciuda faptului că Uniunea are acum parte 

de o redresare modestă, iar nivelurile 

datoriilor publice sunt acum mai ridicate 

decât în 2010; 

eliminat 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/34 

Amendamentul  34 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 186 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

186. consideră că Comisia ar trebui să 

asigure coordonarea strânsă a aplicării 

normelor PDE cu măsurile de reformă 

structurală convenite în cadrul 

semestrului european. 

eliminat 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/35 

Amendamentul  35 

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 307 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

307. constată, cu părere de rău, că 

procedura de recunoaștere a Comisiei nu ia 

în calcul unele dintre aspectele-cheie ale 

durabilității și ale comerțului echitabil, 

precum conflictele funciare, munca forțată 

sau munca copiilor, condițiile precare de 

muncă ale fermierilor, pericolele pentru 

sănătate și siguranță și impactul 

schimbărilor indirecte a utilizării 

terenurilor, care sunt considerate foarte 

relevante în contexte diferite; consideră că 

aceasta este o dovadă de lipsă de 

consecvență a politicilor Comisiei; cere 

Comisiei să își regândească procedurile de 

evaluare într-un mod mai cuprinzător și să 

includă aceste aspecte în procedura sa de 

verificare a sistemelor voluntare; cere 

Comisiei să impună sistemelor voluntare să 

raporteze anual, pe baza activităților de 

certificare desfășurate și a informațiilor 

relevante referitoare la riscurile menționate 

mai sus; 

307. constată, cu părere de rău, că 

procedura de recunoaștere a Comisiei nu ia 

în calcul unele dintre aspectele-cheie ale 

durabilității și ale comerțului echitabil, 

precum (a) acordurile comerciale gigant 

(CETA și TTIP fiind doar două exemple), 

care vor duce la scăderea producției 

locale, la creșterea producției centralizate 

și, astfel, la creșterea costurilor de 

transport și a poluării aerului, b) 

conflictele funciare, c) munca forțată sau 

munca copiilor, d) condițiile precare de 

muncă ale fermierilor, e) pericolele pentru 

sănătate și siguranță și impactul 

schimbărilor indirecte a utilizării 

terenurilor, toate acestea fiind sunt 

considerate foarte relevante în contexte 

diferite; consideră că aceasta este o dovadă 

de lipsă de consecvență a politicilor 

Comisiei; cere Comisiei să își regândească 

procedurile de evaluare într-un mod mai 

cuprinzător și să includă aceste aspecte în 

procedura sa de verificare a sistemelor 

voluntare; cere Comisiei să impună 

sistemelor voluntare să raporteze anual, pe 

baza activităților de certificare desfășurate 

și a informațiilor relevante referitoare la 

riscurile menționate mai sus; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/36 

Amendamentul  36 

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 380 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

380. referitor la politica agricolă comună 

post-2020, solicită Comisiei să aibă în 

vedere îmbunătățirea normelor care 

reglementează controalele -la fața- locului 

privind eco-condiționalitatea și le va 

solicita statelor membre să aplice în 

continuare în mod eficient controalele 

administrative pe care le-au instituit, 

utilizând în acest scop toate informațiile 

disponibile; consideră că acest lucru ar 

permite o axare mai eficace asupra 

principalelor aspecte de controlat; 

380. referitor la politica agricolă comună 

post-2020, solicită Comisiei să 

îmbunătățească normele care 

reglementează controalele la fața locului 

privind ecocondiționalitatea și le solicită 

statelor membre să aplice în continuare în 

mod eficient controalele administrative pe 

care le-au instituit, a) prin utilizarea în 

acest scop a tuturor informațiilor 

disponibile și b) prin reducerea la 

minimum a numărului de agenții 

implicate în respectivele controale, 

garantând astfel că fermierii nu sunt puși 

într-o situație precum cea la care s-a 

ajuns în prezent în Irlanda, unde sunt 

implicate mai multe agenții, fiecare cu 

propriile sale priorități, fiecare putând 

anunța un control în orice moment și 

fiecare fiind, la urma urmei, subiectivă; 

consideră că acest lucru ar permite o axare 

mai eficace asupra principalelor aspecte de 

controlat; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/37 

Amendamentul  37 

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 382 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

382. încurajează Comisia să elaboreze, 

după prezentarea raportului referitor la 

performanța PAC programat pentru 

sfârșitul anului 2018, o metodologie de 

măsurare a costurilor sistemului de eco-

condiționalitate; 

382. încurajează Comisia să elaboreze o 

metodologie standard de evaluare a 

ecocondiționalității, pentru a reduce 

subiectivismul / atitudinea părtinitoare a 

inspectorilor implicați în evaluări și să 

dispună elaborarea acestui standard în 

toate statele membre; de asemenea, 

încurajează Comisia să elaboreze, după 

prezentarea raportului referitor la 

performanța PAC programat pentru 

sfârșitul anului 2018, și o metodologie 

standard de măsurare a costurilor 

sistemului de ecocondiționalitate; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/38 

Amendamentul  38 

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 395 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

395. regretă faptul că statele membre nu 

au acționat împreună pentru a accelera 

achiziția comună a vaccinului contra gripei 

pandemice și recunoaște că gripa reprezintă 

o problemă care afectează anual serviciile 

de sănătate din fiecare stat membru; 

consideră că o abordare coordonată în toate 

statele membre va avea un impact pozitiv 

asupra sănătății cetățenilor Uniunii și va 

reduce costurile; 

395. ia act de faptul că statele membre 

nu au acționat împreună pentru a accelera 

achiziția comună a vaccinului contra gripei 

pandemice; recunoaște că gripa reprezintă 

o problemă care afectează anual serviciile 

de sănătate din fiecare stat membru, dar, 

având în vedere costul ridicat al 

vaccinurilor care sunt înlocuite anual, 

recomandă efectuarea unui studiu 

exhaustiv și complet independent (în 

special în raport cu companiile 

farmaceutice) privind eficiența acestor 

vaccinuri; consideră că o abordare 

coordonată în toate statele membre va avea 

un impact pozitiv asupra sănătății 

cetățenilor Uniunii și va reduce costurile; 

Or. en 

 


