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Amendamentul 1 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Considerentul E 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât, ca urmare a crizei financiare, 
instituțiile UE au introdus o serie de acte 

legislative destinate prevenirii unei alte 
crize asemănătoare și creării unui mediu 
de stabilitate financiară, care este esențial 
pentru creșterea cu adevărat durabilă; 
întrucât aceste acte legislative ar trebui 
considerate cadrul în care funcționează 
uniunea piețelor de capital (UPC) și nu ca 
un impediment în calea acesteia;  

E. întrucât, ca urmare a crizei financiare, 
instituțiile UE au introdus o serie de acte 

legislative care sunt însă în continuare 
insuficiente pentru a preveni apariția unei 
alte crize asemănătoare;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Amendamentul 2 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. remarcă faptul că diferențele mari 
dintre câștigurile din capital și veniturile 
salariale se datorează în mare măsură 
speculației excesive de pe piețele 
financiare care nu au niciun efect asupra 
economiei reale;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Amendamentul 3 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. menționează că intervențiile publice 
masive ce au avut loc de la începutul crizei, 

declanșate de declinul sectorului financiar, 
au dus la lichidități majore, ceea ce nu a 

dus însă la creșterea cererii de finanțare din 
partea economiei reale;  

2. menționează că intervențiile publice 
masive ce au avut loc de la începutul crizei, 

declanșate de declinul sectorului financiar, 
au dus la lichidități majore, ceea ce nu a 

dus însă la creșterea cererii de finanțare din 
partea economiei reale; este foarte 
îngrijorat din cauza acestor lichidități, 
deoarece pe piețele financiare apar noi 
bule speculative;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Amendamentul 4 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou)  
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. subliniază că măsurile de austeritate 
au contribuit mult la scăderea cererii de 
credite, deoarece politicile deflaționiste au 
redus în multe țări cererea de bunuri și 
servicii;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Amendamentul 5 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că cererea și oferta pot fi 
încurajate prin crearea de încredere în 
economia reală prin asumarea unor 
angajamente clare la nivelul statelor 
membre și la nivelul Uniunii privind 
susținerea unui mediu investițional 
favorabil și a securității juridice pentru 
investitori, stabilirea unor obiective pe 
termen lung privind un cadru legislativ 
stabilizator, competitiv și favorabil 
creșterii și stimularea și diversificarea 
investițiilor în infrastructură, permițând 
astfel firmelor să facă planuri pe termen 
lung;  

8. subliniază că cererea și oferta pot fi 
stimulate numai prin eliminarea 
politicilor de austeritate neoliberale; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Amendamentul 6 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că piețele de capital 
imperfecte au dus la o evaluare eronată a 
riscurilor și la o deconectare între 
câștigurile urmărite și riscurile reale 
asumate, ceea ce a făcut ca piețele să fie 
foarte nedrepte față de entități precum 
IMM-urile; consideră că unul dintre 
obiectivele UPC ar trebui să constea în 
creșterea eficienței piețelor și în 
asigurarea unui raport echitabil, adecvat 
și solid din punct de vedere economic 
între riscuri și câștiguri pe piețele de 
capital din UE;  

11. subliniază că piețele de capital 
imperfecte au fost cauza ultimei crize 
financiare și economice și trebuie, prin 
urmare, să facă obiectul unui control 
public strict;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Amendamentul 7 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că o abordare cu adevărat 
europeană față de piețele de capital ar 
trebui să țină seama în mod corespunzător 
de evoluțiile de la nivel internațional, 
astfel încât Europa să fie în continuare 
atractivă pentru investitorii internaționali, 
evitând diferențele și dublările inutile din 
legislație;  

13. consideră că o abordare cu adevărat 
europeană față de piețele de capital trebuie 
să fie axată pe activitățile bancare în 
parteneriat și, în special, să susțină 
băncile locale mici, care își desfășoară 
activitatea în interesul societății per 
ansamblu în loc să se concentreze pe 
creșterea la maximum a profitului și care 
sunt mai potrivite decât piețele de capital 
anonime să satisfacă nevoile economiei 
europene, bazate în special pe IMM-uri, 
să monitorizeze riscurile de credit și să 
asigure angajamentele pe termen lung;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Amendamentul 8 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază că, în acest sens, trebuie 
evaluate stocurile într-un mod eficient și 

cuprinzător, care să țină seama de efectul 
cumulat de pe piețele de capital din Europa 

al tuturor dosarelor aprobate în ultimii ani; 
subliniază că astfel se impune și o analiză 
atentă a măsurii în care trebuie revizuite 
cerințele de capital stricte aplicate în 
sectorul bancar și în sectorul asigurărilor;  

19. subliniază că, în acest sens, trebuie 
evaluate stocurile într-un mod eficient și 

cuprinzător, care să țină seama de efectul 
cumulat de pe piețele de capital din Europa 

al tuturor dosarelor aprobate în ultimii ani; 
subliniază că astfel se impune și 
consolidarea și mai puternică a cerințelor 
de capital aplicate în sectorul bancar și în 
sectorul asigurărilor, între altele prin 
introducerea unor indicatori obligatorii ai 
efectului de levier și separarea strictă a 
investițiilor de activitățile bancare de 
retail, în special în cazul instituțiilor care 
sunt prea importante pentru a da 
faliment;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Amendamentul 9 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că inițiativele privind UPC 
nu ar trebui să reinventeze roata, dar 
admite că finanțarea destinată 
întreprinderilor din Europa se bazează pe 
structuri bine dezvoltate, care există de 
mult timp și care, în ciuda limitelor lor, s-
au dovedit a fi eficiente și rezistente în 
situații de criză, și că o diversificare și mai 
mare și dezvoltarea unor canale noi ar 
putea fi folositoare pentru asigurarea 
accesului complementar la finanțare 
pentru diferite tipuri de întreprinderi;  

20. consideră că toate inițiativele privind 
UPC vor fi doar în interesul celor care 
dețin capital și al investitorilor dacă nu se 
realizează o revizuire fundamentală a 
politicilor de austeritate actuale și o 
reformă majoră a sectorului bancar, care 
să se concentreze pe acordarea de 
împrumuturi în parteneriat;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Amendamentul 10 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. menționează că, adesea, metodele 
tradiționale de finanțare prin bănci nu 

susțin întreprinderile inovatoare și IMM-
urile; subliniază faptul că lipsa accesului la 
finanțare pentru IMM-uri reprezintă unul 
dintre cele mai mari obstacole din calea 
creșterii în UE; subliniază că, având în 
vedere că IMM-urile obțin în continuare cu 
greutate credite bancare, este nevoie de 
alternative la finanțarea prin bănci, în 
special prin îmbunătățirea mediului de 
afaceri pentru capitalul de risc, fondurile 
mutuale, plasamentele private, 
securitizarea creditelor pentru IMM-uri și 
promovarea cooperativelor de credit, dar 
și prin standardizarea normelor privind 
parteneriatele public-private (PPP) peste 
tot în UE;  

21. menționează că, adesea, metodele 
tradiționale de finanțare prin bănci nu 

susțin întreprinderile inovatoare și IMM-
urile; subliniază faptul că lipsa accesului la 
finanțare pentru IMM-uri reprezintă unul 
dintre cele mai mari obstacole din calea 
creșterii în UE; subliniază că IMM-urile 
obțin în continuare cu greutate credite 
bancare, în special din cauza climatului de 
stagnare economică care a prevalat de la 
criza financiară; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Amendamentul 11 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că UPC ar trebui să urmeze o 
abordare treptată și să aibă trei priorități: în 
primul rând, să stimuleze cea mai eficientă 
alocare a economiilor prin aprofundarea 
și diversificarea surselor de finanțare 
aflate la dispoziția întreprinderilor și să 
ofere mai multe posibilități de investiții, o 
mai mare transparență și o diversificare a 
portofoliului pentru cei care realizează 
economii și pentru investitori; în al doilea 
rând, să permită o combatere mai 
puternică a riscurilor prin crearea unor 
piețe transfrontaliere mai profunde, prin 
consolidarea rezistenței sistemului 
financiar în fața efectelor adverse ale 
crizelor financiare puternice și prin 
aplanarea impactului șocurilor 
idiosincratice; în al treilea rând, să asigure 
existența unui canal complementar eficient 
de finanțare a economiei reale; 

35. consideră că UPC ar trebui să urmeze o 
abordare treptată și să aibă trei priorități: în 
primul rând, să schimbe condițiile 
macroeconomice în care își desfășoară 
activitatea participanții pe piața de 
capital, în special prin eliminarea 
politicilor de austeritate deflaționiste care 
au afectat cererea de credite; în al doilea 
rând, să reformeze piețele financiare din 
Europa printr-o separare strictă a 
investițiilor de activitățile bancare de 
retail, prin susținerea modelelor locale de 
acordare de împrumuturi bazate pe 
parteneriate, care se realizează printr-un 
efect de levier redus, și prin 
reglementarea puternică a sectorului 
bancar paralel; în al treilea rând, să 
asigure existența unui canal complementar 
de finanțare a economiei reale care să fie 
eficient și supravegheat cu strictețe; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Amendamentul 12 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

Crearea unei uniuni a piețelor de capital 

Propunere de rezoluție 
Punctul 54 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază că sofisticarea piețelor de 
capital nu ar trebui să ducă la excluderea 
IMM-urilor, întreprinderile care au cel 
mai mult nevoie să acceseze finanțare 
complementară, în special în statele 
membre care se confruntă/s-au 
confruntat cu dificultăți de natură 
economică; subliniază că un mediu 
favorabil pentru finanțarea eficientă a 
IMM-urilor include nevoia de a crea 
condiții economice și de reglementare 
favorabile IMM-urilor, atât la nivelul UE, 
cât și la nivel național; subliniază mai 
ales faptul că ar trebui să se atragă 
atenția asupra unei posibile simplificări a 
procedurilor de acces al IMM-urilor și al 
societăților cu capitalizare medie la 
ofertele publice inițiale, asigurând, 
totodată, menținerea criteriilor ferme de 
evaluare a rezilienței și eligibilității 
întreprinderilor pentru o ofertă publică 
inițială; invită Comisia să analizeze ce se 
mai poate face pentru a ajuta IMM-urile să 
atragă investiții;  

54. este foarte îngrijorat de sofisticarea 
piețelor de capital și percepe pericolul ca, 
fără o reglementare adecvată, IMM-urile 
să aibă și mai puțin acces la finanțare; 
invită Comisia să analizeze ce se mai poate 
face pentru a ajuta IMM-urile să atragă 
investiții; 

Or. en 

 

 


