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Amendamentul 1
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 122 alineatul (2), care 
facilitează asistența financiară acordată 
statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți sau sunt serios amenințate de 
dificultăți grave, cauzate de catastrofe 
naturale sau de evenimente excepționale 
situate în afara controlului lor,

— având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 122 alineatul (2), care 
facilitează asistența financiară acordată 
statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți sau sunt serios amenințate de 
dificultăți grave, cauzate de catastrofe 
naturale sau de evenimente excepționale 
situate în afara controlului lor, și, respectiv, 
articolul 126, conform căruia statele 
membre trebuie să evite deficitele publice 
excesive,

Or. de

Amendamentul 2
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
în special articolul 121 alineatul (2) și 
articolul 136 și protocoalele nr. 1 și 2 la 
acesta,

Or. en

Amendamentul 3
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
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Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Comisiei 
din 17 decembrie 2019 intitulat „Raportul 
privind mecanismul de alertă 2020” 
[COM(2019)0651] și recomandarea 
Comisiei de recomandare a Consiliului 
privind politica economică a zonei euro 
[COM(2019)0652],

Or. en

Amendamentul 4
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Referirea 1 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Consiliului din 10 februarie 2020 privind 
politica economică a zonei euro1a,
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/
press-releases/2020/02/18/council-
approves-its-recommendation-on-the-
economic-policy-of-the-euro-area-for-
2020/

Or. en

Amendamentul 5
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Referirea 1 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 26 februarie 2020 intitulată 
„Semestrul european 2020: evaluarea 
progreselor înregistrate în ceea ce privește 
reformele structurale, prevenirea și 
corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și rezultatele 
bilanțurilor aprofundate efectuate în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1176/2011” [COM(2020)0150],

Or. en

Amendamentul 6
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
18 decembrie 2019 referitoare la echitatea 
fiscală într-o economie digitalizată și 
globalizată: BEPS 2.01,

eliminat

_________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.

Or. en

Amendamentul 7
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Referirea 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere previziunile 
economice ale Comisiei: primăvara anului 
2020 din 6 mai 2020 (Documentul 
instituțional 125),

— având în vedere previziunile 
economice ale Comisiei: vara anului 2020 
din 7 iulie 2020,

Or. en
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Amendamentul 8
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei din 28 mai 2020 de regulament 
al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Mecanismului 
de redresare și reziliență și anexele la 
acesta [COM(2020)0408];

Or. fr

Amendamentul 9
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la o 
politică cuprinzătoare a Uniunii privind 
prevenirea spălării banilor și a finanțării 
terorismului - Planul de acțiune al 
Comisiei și alte evoluții recente (B9-
0207/2020),

Or. en

Amendamentul 10
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Referirea 29 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere evaluarea 
Consiliului bugetar european din 1 iulie 
2020 privind orientarea fiscală adecvată 
pentru zona euro în 2021,

Or. en

Amendamentul 11
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Referirea 29 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 6 februarie 
2017 referitoare la îmbunătățirea 
funcționării Uniunii Europene 
valorificând potențialul Tratatului de la 
Lisabona [P8_TA(2017)0049],

Or. en

Amendamentul 12
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Referirea 29 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei intitulată „Evaluarea 
guvernanței economice” din 
5 februarie 2020 [COM(2020)0055],

Or. en

Amendamentul 13
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs
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Propunere de rezoluție
Referirea 29 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 6 decembrie 2017 intitulată 
„Noi pași către finalizarea uniunii 
economice și monetare a Europei: foaie 
de parcurs” [COM(2017)0821],

Or. en

Amendamentul 14
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât pandemia de COVID-19 
cauzează un șoc simetric și fără precedent 
atât pentru UE, cât și la nivel mondial, iar 
durata sa și impactul său asupra sănătății, 
societății și economiei nu sunt încă 
previzibile;

A. întrucât măsurile naționale și 
regionale de limitare a mișcării 
persoanelor adoptate ca răspuns la 
pandemia de COVID-19 cauzează un șoc 
fără precedent atât pentru UE, cât și pentru 
cea mai mare parte a lumii dezvoltate, iar 
durata sa și impactul său asupra sănătății, 
societății și economiei nu sunt încă 
previzibile pe deplin;

Or. en

Amendamentul 15
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
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izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare; întrucât acest 
domeniu de acțiune a fost limitat ca 
urmare a creșterii drastice a nivelului 
datoriei publice în statele membre 
„periferice” după 2008, iar principalii 
factori care au condus la această situație 
au fost: (1) politicile instituțiilor UE și ale 
statelor membre de organizare a unei 
salvări coordonate a sectorului financiar, 
prin socializarea unui volum important de 
credite private; (2) eșecul BCE de a 
interveni pentru furnizarea de credite 
statelor afectate de criză pentru o 
perioadă îndelungată, ceea ce a condus la 
creșterea costurilor de îndatorare pe piață 
pentru aceste state; și (3) programele 
restrictive de austeritate impuse de troică;

Or. en

Amendamentul 16
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare, subliniind faptul că 
statele membre care au construit, treptat, 
amortizoare fiscale sunt mai în măsură să 
mobilizeze pachete de stimulente 
financiare într-un ritm mult mai rapid și 
fără costuri de îndatorare asociate, ceea 
ce a contribuit la combaterea efectelor 
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socioeconomice negative ale pandemiei;

Or. en

Amendamentul 17
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, ca urmare a divergențelor 
socioeconomice preexistente semnificative 
dintre regiunile UE, reflectând gradul de 
severitate a pandemiei și strictețea 
măsurilor lor de izolare, dar și expunerile 
lor economice specifice și condițiile 
inițiale, inclusiv posibilitățile de reacție ale 
politicilor fiscale discreționare; constată că 
impactul asimetric al șocului se manifestă 
semnificativ prin răspunsurile atât 
sanitare, cât și economice din diferitele 
state membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 18
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

B. întrucât impactul economic al 
măsurilor de limitare a mișcării 
persoanelor și de izolare variază 
considerabil între statele membre, 
reflectând expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
economice discreționare;



AM\1209978RO.docx 11/166 PE655.649v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 19
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
vulnerabilitatea anumitor sectoare și 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare; datorită 
interdependențelor puternice dintre 
acestea, o redresare incompletă într-o țară 
s-ar propaga în toate celelalte țări și ar 
afecta creșterea economică de 
pretutindeni;

Or. en

Amendamentul 20
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre și chiar între regiunile acestora, 
reflectând gradul de severitate a pandemiei 
și strictețea măsurilor lor de izolare, dar și 
expunerile lor economice specifice și 
condițiile inițiale, inclusiv posibilitățile de 
reacție ale politicilor fiscale discreționare;
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Or. en

Amendamentul 21
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre, reflectând gradul de severitate a 
pandemiei și strictețea măsurilor lor de 
izolare, dar și expunerile lor economice 
specifice și condițiile inițiale, inclusiv 
posibilitățile de reacție ale politicilor 
fiscale discreționare;

B. întrucât șocul este simetric, dar 
impactul variază considerabil între statele 
membre și între sectoare diferite, 
reflectând gradul de severitate a pandemiei 
și strictețea măsurilor lor de izolare, dar și 
expunerile lor economice specifice și 
condițiile inițiale, inclusiv posibilitățile de 
reacție ale politicilor fiscale discreționare;

Or. en

Amendamentul 22
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât actuala pandemie globală 
a exacerbat redresare economică inegală 
înregistrată în ultimul deceniu în UE, o 
redresare marcată de dezechilibre 
semnificative la nivelul zonei euro și în 
întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 23
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât aceste condiții inițiale 
diferite, împreună cu Cadrul temporar 
pentru ajutorul de stat, au condus deja la 
răspunsuri neuniforme la nivelul 
regiunilor afectate de pandemia de 
COVID-19, ceea ce a afectat convergența 
economică în UE;

Or. en

Amendamentul 24
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât nivelul sărăciei în 
Europa, în special în rândul pensionarilor 
și al copiilor, și nivelul șomajului, mai 
ales în statele din sud membre ale zonei 
euro, erau deja îngrijorătoare înainte de 
izbucnirea actualei crize economice 
provocate de pandemia de COVID-19; 

Or. en

Amendamentul 25
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât obiectivul UE de a elimina 
decalajul economic și social dintre țările 
din nord și cele din sud este și mai greu de 
atins în contextul economic actual,

Or. en
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Amendamentul 26
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât un răspuns european 
hotărât, coordonat și bazat pe solidaritate 
este esențial pentru a atenua consecințele 
economice și sociale negative ale crizei și 
accentuarea în continuare a divergenței 
macroeconomice,

C. întrucât un răspuns european 
eficace și eficient poate fi esențial pentru a 
atenua consecințele economice și sociale 
negative ale măsurilor naționale și 
regionale de limitare a mișcării 
persoanelor și accentuarea în continuare a 
divergenței macroeconomice,

Or. en

Amendamentul 27
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât un răspuns european 
hotărât, coordonat și bazat pe solidaritate 
este esențial pentru a atenua consecințele 
economice și sociale negative ale crizei și 
accentuarea în continuare a divergenței 
macroeconomice,

C. întrucât un răspuns european 
hotărât, coordonat și bazat pe solidaritate 
este esențial pentru a atenua consecințele 
economice și sociale negative ale crizei, 
fragmentarea pieței unice, accentuarea în 
continuare a divergenței macroeconomice 
și tensiunile politice; întrucât lipsa unei 
abordări unificate în ceea ce privește 
abordarea consecințelor crizei poate 
conduce la efecte de propagare, 
prelungind actuala criză economică, deja 
severă,

Or. en

Amendamentul 28
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Jonás Fernández, Carmen Avram, Pedro Silva 
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Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât un răspuns european 
hotărât, coordonat și bazat pe solidaritate 
este esențial pentru a atenua consecințele 
economice și sociale negative ale crizei și 
accentuarea în continuare a divergenței 
macroeconomice,

C. întrucât un răspuns european 
hotărât, coordonat și bazat pe solidaritate 
este esențial pentru a atenua consecințele 
economice și sociale negative ale crizei, 
fragmentarea pieței interne și accentuarea 
în continuare a divergenței 
macroeconomice și polarizarea structurală 
între regiuni și țări,

Or. en

Amendamentul 29
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât este probabil ca 
majoritatea efectelor să fie temporare și 
ca politicile naționale și europene 
adoptate în vederea sprijinirii veniturilor, 
a locurilor de muncă, a lichidității și a 
investițiilor să fie eficace, astfel încât 
activitatea economică să își revină odată 
cu relaxarea treptată a restricțiilor; 
întrucât, cu toate acestea, ne putem 
aștepta la consecințe negative de durată, 
precum prelungirea fenomenului de 
diminuare a cererii, incertitudini în ceea 
ce privește piețele și veniturile, deficite în 
materie de investiții și scăderea ocupării 
forței de muncă, toate acestea reducând 
potențialul productiv al economiei și 
afectând revenirea la traiectoria 
anterioară a producției și a creșterii;
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Or. en

Amendamentul 30
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât reformele structurale 
eficace, însoțite de investiții bine 
direcționate și de politici fiscale 
responsabile, constituie un reper de 
succes, capabil să pregătească Uniunea 
pentru provocările actuale și viitoare, 
precum consolidarea competitivității în 
procesul de tranziție către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
digitalizarea societăților noastre, 
dezvoltarea cercetării și a inovării, 
creșterea pieței muncii pe baza unor 
competențe profesionale de calitate 
ridicată și a formării profesionale 
continue;

Or. en

Amendamentul 31
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pandemia de COVID-19 a 
evidențiat cât de important este să fie 
apreciată valoarea activităților de 
îngrijire, nu numai în sectorul asistenței 
medicale, ci și în contextul îngrijirii 
copiilor, al îngrijirii persoanelor cu 
dizabilități și al îngrijirii persoanelor 
vârstnice; subliniază faptul că politicile 
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economice privind zona euro trebuie să 
aloce investiții sporite pentru a asigura 
servicii publice și private de îngrijire de 
calitate ridicată, accesibile și la un preț 
convenabil;

Or. en

Amendamentul 32
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât criza provocată de 
COVID-19 a evidențiat faptul că Uniunea 
Europeană nu dispune de instrumente 
suficient de puternice pentru a face față 
unei situații de urgență în materie de 
sănătate precum răspândirea unei noi boli 
infecțioase, care, prin natura sa, nu ține 
cont de frontiere;

Or. fr

Amendamentul 33
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât se preconizează că, în 
zona euro, ponderea datoriei publice în 
PIB va crește de la 86 % în 2019 la 103 % 
în 2020; întrucât un astfel de nivel al 
îndatorării poate fi nesustenabil dacă și 
atunci când ratele dobânzilor vor reveni 
la niveluri mai ridicate7a;
_________________
7a 
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https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/ro/ip_20_799

Or. en

Amendamentul 34
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât femeile sunt afectate în 
mod disproporționat ca urmare a crizei, 
planul de redresare nu abordează 
provocările asociate crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 în sectorul 
îngrijirii și provocările specifice cu care 
se confruntă femeile;

Or. en

Amendamentul 35
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât statele membre, tot 
datorită sprijinului oferit de Comisie și 
coordonării dintre ele, au putut facilita 
abordarea și depășirea dificultăților 
provocate de criza actuală;

Or. en

Amendamentul 36
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât răspunsul european bazat 
pe solidaritate înseamnă, totodată, 
responsabilitate, ceea ce impune 
prezentarea unui plan credibil de 
rambursare înainte de adoptarea CFM și 
a instrumentului Next Generation EU;

Or. en

Amendamentul 37
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pandemia de COVID-19 
nu ar trebui să fie folosită drept pretext 
pentru transformarea UE într-o uniune 
de transfer;

Or. de

Amendamentul 38
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Uniunea trebuie să 
răspundă la criza actuală într-o manieră 
care să sporească reziliența acesteia față 
de crizele viitoare;

Or. en
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Amendamentul 39
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, deși multe consecințe ale 
crizei pot fi temporare, datorită mai 
multor motive, fără niciun sprijin 
suplimentar, perspectivele economice pe 
termen lung ar putea submina 
posibilitatea de a finanța prioritățile 
Uniunii Europene, precum Pactul verde 
european, digitalizarea profundă a 
continentului și o strategie mai 
ambițioasă a UE în ceea ce privește 
politica externă;

Or. en

Amendamentul 40
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât Comisia estimează că 
nevoile totale de finanțare ale guvernelor 
se ridică la 5,4 mii de miliarde EUR 
pentru 2020 și 2021. Aici sunt incluse 
nevoile de finanțare anterioare crizei, de 
3,7 mii de miliarde EUR și nevoile de 
finanțare suplimentare datorate 
impactului crizei provocate de pandemia 
de COVID-19, de 1,7 mii de miliarde EUR 
pentru statele membre ale UE pentru 
2020 și 2021;1a

_________________
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1a Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei” 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf 

Or. en

Amendamentul 41
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât creșterea s-a bazat, într-o 
măsură semnificativă, pe o politică 
monetară neconvențională și, pe termen 
lung, nesustenabilă; întrucât această 
politică monetară nu a reușit să creeze un 
impuls pentru reforme care să conducă la 
creșterea productivității;

Or. en

Amendamentul 42
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât răspunderea Consiliului, 
a Comisiei și a Eurogrupului față de 
Parlamentul European în toate etapele 
procesului semestrului european este 
justificată de legitimitatea democratică și 
de transparență;

Or. en
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Amendamentul 43
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 afectează în 
special grupurile vulnerabile, ducând la 
creșterea inegalităților, a sărăciei, a 
șomajului și a discrepanțelor sociale, 
subminând totodată standardele sociale și 
de ocupare a forței de muncă din Europa;

Or. en

Amendamentul 44
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât, în 2019, doar 5,7 % din 
recomandările specifice fiecărei țări au 
fost puse în aplicare pe deplin de statele 
membre, 45,9 % au înregistrat cel puțin 
unele progrese, însă 48,4 % nu au fost 
puse în aplicare sau au înregistrat numai 
progrese limitate;

Or. en

Amendamentul 45
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
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Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât politica monetară nu a 
fost neutră și a condus la efecte 
redistributive de amploare între țările 
deficitare și cele excedentare și între cele 
axate pe economisire și cele axate pe 
îndatorare;

Or. en

Amendamentul 46
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât stabilitatea instituțiilor 
financiare din zona euro este încă un 
subiect de preocupare serioasă; întrucât 
încetinirea creșterii economice va 
conduce la creșterea creditelor 
neperformante;

Or. en

Amendamentul 47
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât femeile sunt afectate într-
o măsură disproporționată ca urmare a 
crizei;

Or. en
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Amendamentul 48
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât UE și statele sale membre 
s-au angajat la respectarea valorilor 
consacrate în tratate și la punerea în 
aplicare a Agendei ONU pentru 2030, a 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și a Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 49
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât perturbările afectează 
economia europeană în ansamblu și 
întrucât, pentru a face față crizei, trebuie 
asigurată o capacitate egală de emisiune 
de titluri de datorie și de acces la 
finanțare, inclusiv pentru statele membre 
care nu fac parte din zona euro,

Or. en

Amendamentul 50
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques



AM\1209978RO.docx 25/166 PE655.649v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa, marcată 
de o reducere a PIB-ului UE cu 7,5 %, cu 
mult mai mult decât în perioada crizei 
financiare din 2009, de creșterea 
deficitului bugetar agregat de la 0,6 % din 
PIB în 2019 la 8,5 % din PIB în 2020 atât 
în zona euro, cât și în UE, de un nou nivel 
maxim al ponderii agregate a datoriei 
publice în PIB pentru zona euro apropiat 
de 103 %, inversând tendința de scădere 
înregistrată începând cu 2014, precum și 
de creșterea preconizată a șomajului în 
zona euro de la 7,5 % în 2019 la 9,5 % și 
a inflației IAPC în zona euro cu 0,2 % în 
2020; 1a

_________________
1a Previziunile economice ale Comisiei: 
primăvara anului 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Amendamentul 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din vara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa, cu mult 
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mai gravă decât era preconizat în 
previziunile economice din primăvară și 
care va presupune o contractare a 
economiei zonei euro cu 8,7 %; ia act de 
faptul că recesiunea este mai limitată în 
acele state membre ale UE care încă își 
păstrează suveranitatea monetară;

Or. en

Amendamentul 52
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din vara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa, în speță 
o contractare a economiei cu 8,3 %, cu 
mult mai gravă decât valoarea de 7,4 % 
preconizată inițial în previziunile 
economice din primăvară; ia act, de 
asemenea, de faptul că previziunea de 
creștere din 2021 va fi oarecum mai puțin 
solidă decât se preconizase în previziunile 
din primăvară;

Or. en

Amendamentul 53
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din vara anului 2020, se 
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preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa, întrucât, 
potrivit previziunii, economia zonei euro 
se va contracta cu 8,7 % în 2020 și va 
crește cu 6,1 % în 2021 și se preconizează 
că economia UE se va contracta cu 8,3 % 
în 2020 și va crește cu 5,8 % în 2021;

Or. en

Amendamentul 54
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, UE 
suferă cea mai gravă recesiune din istoria 
sa; se preconizează că PIB-ul zonei euro 
se va contracta cu 7,7 % (7,4 % la nivelul 
întregii UE) în 2020 și va recupera 6,3 % 
(6,1 % în întreaga UE) în 2021; 1a

_________________
1a Previziunile economice din primăvara 
anului 2020, p. 168, tabelul 1. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Amendamentul 55
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
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că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din vara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa, întrucât 
economia zonei euro urmează să se 
contracte cu 8,7 % în 2020, iar cea a 
întregii UE urmează să se contracte cu 
8,3 % în 2020;

Or. en

Amendamentul 56
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din vara anului 2020, se 
preconizează că economia zonei euro se va 
contracta cu 8,7 % în 2020, însă va crește 
cu 6,1 % în 2021; ia act de faptul că 
această previziune nu ia în considerare 
un posibil al doilea val al pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 57
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa și că 
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PIB-ul zonei euro nu va reveni la nivelul 
anterior crizei mai devreme de 2022;

Or. en

Amendamentul 58
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din primăvara anului 2020, se 
preconizează că în 2020, UE va suferi cea 
mai gravă recesiune din istoria sa;

1. ia act cu mare îngrijorare de faptul 
că perspectiva exprimată în previziunile 
economice ale Comisiei din vara anului 
2020 este mai sumbră decât cea din 
primăvară, iar în aceasta din urmă se 
preconizase deja că, în 2020, UE va suferi 
cea mai gravă recesiune din istoria sa;

Or. en

Amendamentul 59
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. evidențiază faptul că recesiunea 
economică fără precedent din 2020 și 
măsurile adoptate ca răspuns la pandemie 
vor crește ponderea datoriei publice în 
PIB pentru zona euro la un nou maxim 
de aproximativ 102,7 % (95,1 % în UE) în 
2020, după care aceasta va scădea la 
aproximativ 98,8 % (92,0 % în UE) în 
2021, în condițiile în care, în 2019, 
ponderea datoriei publice în PIB pentru 
zona euro a scăzut la 86,0 % (79,4 % în 
UE), un nivel inferior celui din 2014 cu 
aproximativ 9 puncte procentuale; 1a
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_________________
1a Previziunile economice: primăvara 
anului 2020, p. 188, tabelul 42. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Amendamentul 60
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. evidențiază actualizarea din 
iunie 2020 a perspectivei economice 
globale a FMI, care precizează că 
pandemia de COVID-19 a avut asupra 
activității din prima jumătate a anului 
2020 un impact mai negativ decât se 
preconizase și că redresarea urmează să 
fie mai graduală decât se preconizase 
anterior, PIB-ul pentru anul 2021 fiind cu 
aproximativ 6,5 puncte procentuale mai 
scăzut decât în previziunile anterioare 
pandemiei de COVID-19 din luna 
ianuarie 2020;

Or. en

Amendamentul 61
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de observația formulată de 
vicepreședintele executiv al Comisiei, 
Valdis Dombrovskis, în urma publicării 
previziunilor economice ale Comisiei din 
vara anului 2020, potrivit căreia 
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„impactul economic al măsurii de limitare 
a mișcării persoanelor este mai grav decât 
ne-am așteptat inițial”, ceea ce nu face 
altceva decât să demonstreze încă o dată 
ignoranța Comisiei în ceea ce privește 
aspectele economice, în special 
gestionarea crizelor;

Or. en

Amendamentul 62
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei și de 
contractarea preconizată a PIB-ului 
global (cu excepția UE) cu aproximativ 
3 % anul acesta, ceea ce reprezintă o 
recesiune mai accentuată decât în 
perioada crizei financiare globale din 
2008-2009, de scăderea volumului 
importurilor mondiale cu peste 10 % și de 
scăderea exporturilor zonei euro cu 
aproximativ 13 % în 2020; este alarmat de 
creșterea sărăciei, întrucât numeroase țări 
emergente și cu venituri scăzute au o 
capacitate limitată de a gestiona o criză 
sanitară de o asemenea amploare și un 
spațiu de politică limitat pentru absorbția 
impactului macroeconomic, în special în 
lumina perspectivelor sumbre în ceea ce 
privește prețurile mărfurilor și condițiile 
financiare mai dificile; 1b

_________________
1b Previziunile economice ale Comisiei: 
primăvara anului 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
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Or. en

Amendamentul 63
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei; constată 
că politica fiscală este una dintre cele mai 
importante modalități pe care statele le au 
la dispoziție pentru a redistribui averea și 
pentru a limita sau a reduce inegalitatea 
în materie de venituri și de avere1a și că 
atât creșterea generată de investiții, cât și 
transferurile sociale realizate prin 
cheltuieli publice, care sunt vitale pentru 
redistribuirea averii și pentru prevenirea 
accentuării inegalităților, au fost reduse și 
limitate prin normele referitoare la datorii 
și la deficit; constată că accesul la servicii 
publice gratuite sau accesibile, de calitate 
ridicată, joacă, de asemenea, un rol 
esențial în abordarea inegalităților 
existente;
_________________
1a Comitetul Economic și Social 
European, 2017. „Distribuția inegală a 
bogăției în Europa: decalaje între statele 
membre referitoare la raportul 
profit/muncă”. Adoptat la 6.12.2017. 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ou
r-events/events/wealth-inequality-europe-
profit-labour-split/opinions.

Or. en
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Amendamentul 64
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
europene, a comerțului, a încrederii 
consumatorilor, a inegalităților în materie 
de venituri și a sărăciei, precum și de 
riscul suprareglementării, de o abordare 
mai permisivă în ceea ce privește 
problemele legate de datoriile suverane și 
de finanțarea prin îndatorare a bugetelor 
naționale și de creșterea supravegherii în 
masă;

Or. en

Amendamentul 65
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

2. este preocupat de impactul negativ 
copleșitor al crizei COVID-19 asupra 
economiei mondiale, a comerțului, a 
ocupării forței de muncă, a inegalităților 
în materie de venituri și a sărăciei; 
subliniază că UE și statele sale membre 
trebuie să ia măsuri în vederea adoptării 
unui plan de redresare cât mai ambițios, 
care să se concentreze asupra celor mai 
afectate sectoare ale societății;

Or. en

Amendamentul 66
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
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Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

2. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ al pandemiei de COVID-19 
asupra economiei UE, în special asupra 
IMM-urilor, a pieței interne și a 
competitivității acesteia, a 
multilateralismului, a inegalităților și a 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 67
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 
mondiale, a comerțului, a inegalităților 
(inclusiv a inegalităților în materie de 
venituri și a disparității de gen) și a 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 68
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 

2. este preocupat de impactul negativ 
al crizei COVID-19 asupra economiei 



AM\1209978RO.docx 35/166 PE655.649v01-00

RO

mondiale, a comerțului, a inegalităților în 
materie de venituri și a sărăciei;

mondiale, a comerțului, a ocupării forței 
de muncă, a inegalităților în materie de 
venituri, a egalității de gen și a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 69
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. este preocupat de faptul că, de la 
introducerea semestrului european în 
2011, măsurile de politică specifice 
impuse de Comisie în recomandările 
specifice fiecărei țări se axează pe 
următoarele aspecte: limitarea creșterii 
salariilor, creșterea vârstei de pensionare, 
privatizarea întreprinderilor deținute de 
stat, reducerea cheltuielilor publice 
pentru asigurarea asistenței medicale, 
promovarea unui program de lucru mai 
îndelungat, reducerea securității locurilor 
de muncă și reducerea fondurilor pentru 
serviciile sociale; toate aceste măsuri au 
contribuit la reducerea capacității 
statelor, a instituțiilor și a persoanelor de 
a face față izbucnirii pandemiei; constată 
că, prin procesul semestrului european, 
Comisia și-a depășit semnificativ limitele 
de competență, implicându-se în domenii 
de politică publică ce, în mod legal, 
conform TFUE, sunt de competența 
statelor membre, precum pensiile și 
asigurarea asistenței medicale;

Or. en

Amendamentul 70
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. în acest context, evidențiază că 
este urgent să fie protejate drepturile 
lucrătorilor și condițiile de muncă la nivel 
european; solicită să se ia în continuare 
în considerare mărirea salariilor la nivel 
european, în următoarele condiții: o 
creștere de 5 % a salariului minim în 
toate țările în care există salariul minim, 
concomitent cu introducerea sistemului 
salariului minim, adaptat circumstanțelor 
naționale, în țările în care acest sistem nu 
există;

Or. en

Amendamentul 71
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8;

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE-27 în 
2020 și 2021 se va ridica la 1,5 mii 
de miliarde EUR suplimentar față de 
valoarea de bază preconizată în 
previziunile din primăvară, iar estimarea 
pentru realizarea tranziției verzi și 
transformarea digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8; aceste sume 
includ necesități suplimentare de investiții 
în valoare de 20 de miliarde EUR pe an, 
al căror scop este acela ca investițiile 
strategice în vederea autonomiei UE să 
consolideze reziliența industriilor și 
autonomia strategică a UE pentru 
bunurile și serviciile cele mai necesare 
(produse medicale și farmaceutice, 
infrastructură digitală strategică, 
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tehnologii generice esențiale, materii 
prime critice, sectorul apărării și industria 
spațială);

_________________ _________________
8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei: „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei” 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Amendamentul 72
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe 8 an;8 ;

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an; întrucât aceste 
nevoi sunt concentrate într-un număr 
limitat de sectoare, cum ar fi sectorul 
energiei din surse regenerabile, al 
transporturilor și al eficienței energetice a 
clădirilor publice, rezidențiale și al 
serviciilor, precum și al protecției 
mediului și al gestionării resurselor 
naturale; întrucât, pentru acoperirea 
acestor nevoi, sunt necesare investiții 
publice și politici proactive la nivelul 
Uniunii, al statelor membre și al 
autorităților locale;

_________________
8 Document de lucru al serviciilor 
Comisiei: „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
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finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. fr

Amendamentul 73
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8;

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8; recunoaște că 
investițiile publice sunt limitate, deoarece 
reprezintă resurse limitate, finanțate în 
cea mai mare parte de contribuabili; 
subliniază că trebuie acordată prioritate 
investițiilor publice care stimulează 
creșterea economică;

_________________ _________________
8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Amendamentul 74
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că estimarea Comisiei 3. subliniază că estimarea Comisiei 
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privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8;

privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8; recunoaște 
faptul că, mai mult ca oricând, în centrul 
acestei transformări trebuie să se afle 
obiectivul de creștere a nivelului de trai al 
tuturor cetățenilor UE din întreaga 
Uniune;

_________________ _________________
8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Amendamentul 75
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8;

3. subliniază că Comisia ar trebui să 
renunțe la Pactul verde european, ținând 
cont de criza provocată de pandemia de 
COVID-19;

_________________
8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en
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Amendamentul 76
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că estimarea Comisiei 
privind nevoile de investiții ale UE pentru 
realizarea tranziției verzi și transformarea 
digitală se ridică la cel puțin 
595 de miliarde EUR pe an8;

3. subliniază că măsurile privind 
lichiditatea agregată prevăzute ca răspuns 
la izbucnirea pandemiei se ridică la 22 % 
din PIB-ul UE și au fost completate cu 
instrumente bugetare existente ale UE, 
care oferă un sprijin de până la 
aproximativ 4,5 % din PIB-ul UE; 1a

_________________ _________________
1a Previziunile economice din primăvara 
anului 2020, p. 3. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

8 Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei - „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei”, p. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Amendamentul 77
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că, în 2020, guvernele au 
adoptat măsuri fiscale discreționare în 
valoare de peste 4 % din PIB-ul zonei 
euro și consideră că aceste măsuri vor 
trebui să continue și în 2021;
constată că inițiativa Next Generation EU 
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poate oferi un stimulent fiscal 
suplimentar economiilor europene, în 
valoare de aproximativ 1 % din PIB, 
pentru următorii patru ani;

Or. en

Amendamentul 78
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că investițiile erau deja 
evident insuficiente înainte de criză, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat, în 
pofida faptului că ratele dobânzilor 
ajunseseră la un minim istoric, iar 
previziunile evidențiază o reducere 
semnificativă suplimentară a investițiilor, 
estimată la 846 de miliarde EUR pentru 
anii 2020 și 2021 împreună; 1c

_________________
1c Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei: „Identificarea nevoilor în 
materie de redresare ale Europei” 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Amendamentul 79
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. este preocupat de progresul 
insuficient al discuțiilor comerciale dintre 
UE și Regatul Unit; îndeamnă Comisia să 
se pregătească și pentru scenariul fără 
niciun acord, ceea ce ar crea obstacole 
serioase în calea comerțului dintre UE și 
Regatul Unit începând cu anul 2021;

Or. en

Amendamentul 80
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. evidențiază faptul că previziunile 
sunt însoțite de incertitudini extrem de 
accentuate și de riscuri substanțiale de 
evoluție negativă;1a

_________________
1a Previziunile economice din primăvara 
anului 2020, p. 26. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Amendamentul 81
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
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consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în 
comparație cu anii 2010 este 
indispensabilă și că nivelul ridicat al 
investițiilor trebuie să fie stabilizat timp de 
mai mulți ani de acum înainte;

consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o consolidare a pieței unice și a IMM-
urilor, de competitivitate, de o tranziție 
durabilă și echitabilă și de transformarea 
digitală; este convins că, în acest scop, o 
creștere semnificativă a investițiilor private 
și publice este indispensabilă și că nivelul 
ridicat al investițiilor viabile din punct de 
vedere economic trebuie să fie stabilizat 
timp de mai mulți ani de acum înainte, 
fiind, totodată, nevoie de o convergență 
sporită la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 82
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, 
legată de o tranziție durabilă și echitabilă 
și de transformarea digitală; este convins 
că, în acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în 
comparație cu anii 2010 este 
indispensabilă și că nivelul ridicat al 
investițiilor trebuie să fie stabilizat timp de 
mai mulți ani de acum înainte;

4. recunoaște că statele membre se 
confruntă cu provocarea fără precedent de 
a atenua consecințele sociale și economice 
ale recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică sustenabilă, 
bazată pe echitate și pe politici bugetare 
solide; avertizează că o creștere 
semnificativă a investițiilor publice în 
comparație cu anii 2010 va face ca 
nivelurile de îndatorare, care sunt deja 
nesustenabile în numeroase state membre, 
să fie și mai problematice și va accentua 
volatilitatea pieței; consideră că un nivel 
ridicat al disciplinei bugetare trebuie să fie 
stabilizat timp de mai mulți ani de acum 
înainte;

Or. en

Amendamentul 83
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Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în 
comparație cu anii 2010 este indispensabilă 
și că nivelul ridicat al investițiilor trebuie 
să fie stabilizat timp de mai mulți ani de 
acum înainte;

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor în comparație cu anii 2010 este 
indispensabilă și că nivelul adecvat și 
eficient al investițiilor trebuie să fie 
stabilizat timp de mai mulți ani de acum 
înainte; solicită statelor membre să creeze 
un cadru de reglementare care să sprijine 
investițiile private;

Or. en

Amendamentul 84
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este indispensabilă și că 
nivelul ridicat al investițiilor trebuie să fie 
stabilizat timp de mai mulți ani de acum 
înainte;

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este indispensabilă, că o 
creștere pe termen lung este susținută 
însă în primul rând prin intermediul 
investițiilor private, iar cheltuielile publice 
nu trebuie să pună în pericol echitatea 
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intergenerațională;

Or. de

Amendamentul 85
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este indispensabilă și că 
nivelul ridicat al investițiilor trebuie să fie 
stabilizat timp de mai mulți ani de acum 
înainte;

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice însoțite de o pandemie 
globală și de a stabili calea pentru o 
redresare economică rapidă, legată de o 
tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este, în conjunctura actuală, 
și mai indispensabilă și că nivelul ridicat al 
investițiilor trebuie să fie stabilizat timp de 
mai mulți ani de acum înainte;

Or. en

Amendamentul 86
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
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investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este indispensabilă și că 
nivelul ridicat al investițiilor trebuie să fie 
stabilizat timp de mai mulți ani de acum 
înainte;

investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este indispensabilă și că 
nivelul ridicat al investițiilor ar trebui să 
fie combinat cu o creștere țintită și cu 
reforme structurale menite să dezvolte 
productivitatea;

Or. en

Amendamentul 87
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în 
comparație cu anii 2010 este 
indispensabilă și că nivelul ridicat al 
investițiilor trebuie să fie stabilizat timp de 
mai mulți ani de acum înainte;

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
pentru o redresare economică rapidă, legată 
de o tranziție durabilă și echitabilă și de 
transformarea digitală; este convins că, în 
acest scop, o creștere semnificativă pe 
termen scurt a investițiilor publice și 
private viabile din punct de vedere 
economic este indispensabilă; arată că nu 
se pot susține la nesfârșit nivelurile 
ridicate ale cheltuielilor publice;

Or. en

Amendamentul 88
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 

4. recunoaște că UE se confruntă cu 
provocarea fără precedent de a atenua 
consecințele sociale și economice ale 
recesiunii istorice și de a stabili calea 
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pentru o redresare economică rapidă, 
legată de o tranziție durabilă și echitabilă și 
de transformarea digitală; este convins că, 
în acest scop, o creștere semnificativă a 
investițiilor publice și private în comparație 
cu anii 2010 este indispensabilă și că 
nivelul ridicat al investițiilor trebuie să fie 
stabilizat timp de mai mulți ani de acum 
înainte;

pentru o redresare economică rapidă, 
orientată către o tranziție durabilă și 
echitabilă și de transformarea digitală; este 
convins că, în acest scop, o creștere 
semnificativă a investițiilor publice și 
private în comparație cu anii 2010 este 
indispensabilă și că nivelul ridicat al 
investițiilor trebuie să fie stabilizat timp de 
mai mulți ani de acum înainte;

Or. en

Amendamentul 89
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că, drept urmare a 
pandemiei, BCE preconizează că datoria 
publică va ajunge la 200 % din PIB în 
Grecia, la 160 % în Italia, la 130 % în 
Portugalia și la 120 % în Franța și în 
Spania și că, în medie, datoria zonei euro 
va crește, de la nivelul de 86 % din PIB 
dinaintea pandemiei până la mai mult de 
100 %, în timp ce deficitul va fi, în medie, 
de 8 % din PIB1a; își exprimă îngrijorarea 
privind faptul că mai multe state, printre 
care Italia, Spania, Franța și Portugalia, 
vor fi nevoite să își refinanțeze o mare 
parte din datorie până anul următor, ceea 
ce poate exercita presiuni asupra 
datoriilor suverane vulnerabile; constată 
faptul că Comisia recunoaște că 
„finanțele publice ar putea fi afectate 
permanent”1b; constată că aceasta 
prezintă o problemă unică în zona euro ca 
urmare a clauzei „no bail-out” din tratat, 
care interzice finanțarea monetară directă 
a datoriei publice de către banca centrală 
și a normelor din Pactul de stabilitate și 
de creștere care impun o dinamică 
deflaționistă în situația unei încetiniri 
economice; solicită să se pună capăt 
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acestor constrângeri autoimpuse, în 
cadrul revizuirii cadrului 
macroeconomic;
_________________
1a Banca Centrală Europeană, Evaluarea 
stabilității financiare, mai 2020. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-
stability/fsr/html/ecb.fsr202005~1b75555f
66.en.html#toc1
1b Comisia Europeană. „Identificarea 
nevoilor în materie de redresare ale 
Europei”. Document de lucru al 
serviciilor Comisiei, 27.5.2020. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf?fbclid=IwAR1kxXW
wWAUV8FLV8OMTBidRqeKIiwNCthC4
xEdoHdBWpzCYIND04rsUIiU

Or. en

Amendamentul 90
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută răspunsul rapid și ferm la 
situația de criză în domeniul politicii 
monetare și fiscale, atât la nivelul UE, cât 
și la cel al statelor membre, concretizat în 
programul de achiziționare în regim de 
urgență în caz de pandemie (PEPP) al 
BCE, în activarea Mecanismului 
european de stabilitate (MES) și în 
lansarea fondului de garantare 
paneuropean al BEI care asigură 
lichiditatea și stabilizarea piețelor 
financiare, activarea clauzei derogatorii 
generale de către Comisia Europeană, 
ceea ce permite o flexibilitate maximă a 
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cadrului fiscal, precum și normele 
adoptate privind ajutorul de stat temporar 
care le permit guvernelor naționale să 
sprijine financiar sistemele de asistență 
medicală și întreprinderile și iminentul 
Instrument european de sprijin temporar 
pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-
o situație de urgență (SURE) menit să 
păstreze locurile de muncă pe perioada 
crizei;

Or. en

Amendamentul 91
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. apreciază răspunsul rapid, ferm și 
decisiv la situația de criză în domeniul 
politicii monetare și fiscale, atât la nivelul 
UE, cât și la cel al statelor membre, 
concretizat în programul de achiziționare 
în regim de urgență în caz de pandemie 
(PEPP) al BCE, în activarea 
Mecanismului european de stabilitate 
(MES) și în lansarea fondului de 
garantare paneuropean al BEI, activarea 
clauzei derogatorii generale de către 
Comisia Europeană, adoptarea de norme 
privind ajutorul de stat temporar și 
iminentul Instrument european de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj într-o situație de urgență (SURE); 
evidențiază faptul că, în absența acestui 
sprijin, încetinirea economică, socială și 
de mediu din UE ar fi mai severă și ar 
putea avea și mai multe efecte de 
propagare negative în afara UE;

Or. en
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Amendamentul 92
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că la baza 
redresării economice stau reformele 
structurale menite să stimuleze creșterea; 
constată că, pentru a proteja 
contribuabilii europeni, orice asistență 
acordată fiecărui stat membru prin planul 
de redresare ar trebui să fie condiționată 
de punerea în aplicare a reformelor 
structurale recomandate în recomandările 
specifice fiecărei țări;

Or. en

Amendamentul 93
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. salută, în principiu, Comunicarea 
Comisiei intitulată „Acum este momentul 
Europei: să reparăm prejudiciile aduse de 
criză și să pregătim viitorul pentru noua 
generație”, care propune un plan 
european de redresare în valoare de 1,85 
mii de miliarde EUR, un buget reformat 
al UE, în valoare de aproximativ 
1 100 de miliarde EUR în perioada 2021-
2027, emiterea de obligațiuni comune de 
către Comisia Europeană și noi resurse 
proprii menite să asigure transparența 
deplină și responsabilitatea democratică și 
să plaseze solidaritatea, coeziunea și 
convergența în centrul planului european 
de redresare;
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(punctul poate suferi ajustări în funcție de 
stadiul negocierilor)

Or. en

Amendamentul 94
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. salută abordarea ambițioasă a 
Comisiei, „Next Generation EU”, care 
vizează instituirea unui plan european de 
redresare, un buget reformat pe termen 
lung al UE, emiterea de obligațiuni 
comune de către Comisia Europeană și 
noi resurse proprii;

Or. en

Amendamentul 95
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. reamintește faptul că nivelurile de 
impozitare ridicate din Europa constituie 
obstacole în calea investițiilor, a locurilor 
de muncă, a productivității și a 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 96
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. salută în principiu, propunerea 
Comisiei privind un nou mecanism de 
redresare și reziliență menit să sprijine 
statele membre prin asistență financiară 
nerambursabilă și prin credite, cu scopul 
de a pune în aplicare investiții și reforme 
esențiale pentru o redresare sustenabilă, 
bazată pe prioritățile identificate în cadrul 
semestrului european de coordonare a 
politicilor economice, inclusiv pe 
principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, și cu scopul de a 
contribui la obiectivul climatic pentru 
2030 și la agenda digitală;
(punctul poate suferi ajustări în funcție de 
stadiul negocierilor)

Or. en

Amendamentul 97
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. subliniază faptul că soliditatea 
finanțelor publice este o condiție necesară 
pentru stabilitatea macrofinanciară a 
zonei euro;

Or. en

Amendamentul 98
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. reamintește practica pozitivă a 
transparenței existentă în mai multe state 
membre, concretizată prin publicarea 
obligatorie a contractelor încheiate de 
către sectorul public, care consolidează 
eficiența finanțelor publice și promovează 
creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 99
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale 
Organizației Națiunilor Unite, cu scopul 
de a proteja drepturile femeilor și de a 
realiza egalitatea de gen; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească 
cota-parte din impozite care le revine și să 
se abțină de la plata dividendelor sau de 
la oferirea programelor de răscumpărare 
a acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

5. regretă utilizarea abuzivă a crizei 
cu scopul de a relaxa și mai mult politica 
monetară și fiscală, atât la nivelul UE, cât 
și la nivelul statelor membre, precum și 
planul european de redresare economică și 
propunerea de finanțare parțială a 
acestuia prin îndatorare; reamintește 
faptul că finanțarea prin îndatorare este 
interzisă conform articolului 311 din 
TFUE;

Or. en
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Amendamentul 100
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; este 
îngrijorat de faptul că elementul de 
redresare din planul Next Generation EU 
reprezintă doar 0,56 % din PIB-ul anual 
al UE pentru o perioadă de patru ani1a, o 
sumă care este în mod clar insuficientă 
pentru a face față magnitudinii recesiunii 
actuale și care nu poate asigura asistența 
de care au nevoie cele mai afectate state 
membre; îndeamnă Comisia și Consiliul 
să adopte un nou pachet suplimentar, 
care să depășească această valoare; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

_________________
1a Münchau, Wolfgang. „Why it is not 500 
billion” (De ce nu se acordă 500 de 
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miliarde). Eurointelligence, 30.5.2020. 
http://www.eurointelligence.com/professio
nal/briefings/2020-05-
29.html?cHash=a03f37f075470a52d93b1
a43be5102d9

Or. en

Amendamentul 101
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale 
Organizației Națiunilor Unite, cu scopul 
de a proteja drepturile femeilor și de a 
realiza egalitatea de gen; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească 
cota-parte din impozite care le revine și să 
se abțină de la plata dividendelor sau de 
la oferirea programelor de răscumpărare 
a acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre; consideră că este esențial 
ca pachetul de redresare propus să fie pe 
deplin aliniat la noua strategie de creștere a 
UE, iar strategia de finanțare care stă la 
baza acestuia să fie solidă; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care generează 
cel mai ridicat impact economic posibil și 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate;

Or. en

Amendamentul 102
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Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale 
Organizației Națiunilor Unite, cu scopul 
de a proteja drepturile femeilor și de a 
realiza egalitatea de gen; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

Or. en

Amendamentul 103
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 

5. consideră că este esențial ca 
pachetul de redresare să fie pe deplin 
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fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

aliniat la noua strategie de creștere a UE, și 
anume, în conformitate cu principiile 
Pactului verde european, ale Pilonului 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 
ale Organizației Națiunilor Unite, cu 
scopul de a proteja drepturile femeilor și de 
a realiza egalitatea de gen și ca în centrul 
acțiunilor noastre să se afle bunăstarea 
cetățenilor și sustenabilitatea; în plus, 
fondul de redresare ar trebui să ofere 
sprijin suplimentar Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP), pentru 
a ajuta economiile UE să atingă un statut 
de economie sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, care să faciliteze tranziția 
esențială către o economie neutră din 
punct de vedere climatic; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate, inclusiv statul de drept, și ca 
întreprinderile beneficiare să își protejeze 
lucrătorii, să își plătească cota-parte din 
impozite care le revine și să se abțină de la 
plata dividendelor sau de la oferirea 
programelor de răscumpărare a acțiunilor 
care vizează remunerarea acționarilor;

Or. en

Amendamentul 104
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
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conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor, precum și să se 
interzică adoptarea de măsuri agresive 
împotriva altor firme care se află într-o 
situație financiară precară ca urmare a 
actualei crize provocate de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 105
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale 
Organizației Națiunilor Unite, cu scopul 
de a proteja drepturile femeilor și de a 
realiza egalitatea de gen; solicită ca 

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care cheltuiesc 
resursele în mod responsabil, eficace și 
pentru proiecte viabile din punct de 
vedere economic, cu o asumare sporită a 
semestrului european, în condițiile unei 
monitorizări stricte, și care respectă 
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fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

valorile fundamentale bazate pe tratate și 
ca întreprinderile beneficiare să își 
protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și, atunci 
când este cazul, firmele care beneficiază 
de ajutoare de stat sau de fonduri de 
redresare să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor; trebuie acordată 
o atenție deosebită capacitării femeilor și 
promovării egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 106
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor; solicită 
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remunerarea acționarilor; disocierea completă a fondurilor de 
redresare de procesul semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 107
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale 
Organizației Națiunilor Unite, cu scopul 
de a proteja drepturile femeilor și de a 
realiza egalitatea de gen; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE – Pactul verde 
european – ale cărei acțiuni se 
concentrează pe sustenabilitate și care are 
scopul de a proteja drepturile femeilor și de 
a realiza egalitatea de gen; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

Or. en

Amendamentul 108
Martin Schirdewan, Manon Aubry
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care sunt obligați în mod legal de către 
Comisie să respecte valorile noastre 
fundamentale bazate pe tratate și ca 
întreprinderile beneficiare să își protejeze 
lucrătorii, să își plătească cota-parte din 
impozite care le revine și să se abțină de la 
plata dividendelor sau de la oferirea 
programelor de răscumpărare a acțiunilor 
care vizează remunerarea acționarilor și 
creșterea prețurilor acțiunilor;

Or. en

Amendamentul 109
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
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consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și ca firmele care primesc fonduri 
publice în cadrul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 să se abțină de la 
plata dividendelor sau de la oferirea 
programelor de răscumpărare a acțiunilor;

Or. en

Amendamentul 110
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere sustenabilă a UE, și 
anume, în conformitate cu principiile 
Pactului verde european, ale Pilonului 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 
ale Organizației Națiunilor Unite, cu 
scopul de a proteja drepturile femeilor și de 
a realiza egalitatea de gen; solicită ca 
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fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

Or. en

Amendamentul 111
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
consideră că este esențial ca pachetul de 
redresare să fie pe deplin aliniat la noua 
strategie de creștere a UE, și anume, în 
conformitate cu principiile Pactului verde 
european, ale Pilonului european al 
drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației 
Națiunilor Unite, cu scopul de a proteja 
drepturile femeilor și de a realiza egalitatea 
de gen; solicită ca fondurile și resursele să 
fie direcționate către proiecte și beneficiari 
care respectă valorile noastre fundamentale 
bazate pe tratate și ca întreprinderile 
beneficiare să își protejeze lucrătorii, să își 
plătească cota-parte din impozite care le 
revine și să se abțină de la plata 
dividendelor sau de la oferirea programelor 
de răscumpărare a acțiunilor care vizează 
remunerarea acționarilor;

5. ia act de răspunsul rapid și ferm la 
criza în domeniul politicii monetare și 
fiscale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, precum și planul 
european de redresare economică; 
recunoaște că pachetul de redresare este pe 
deplin aliniat la noua strategie de creștere a 
UE, și anume, în conformitate cu 
principiile Pactului verde european, ale 
Pilonului european al drepturilor sociale și 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, 
cu scopul de a proteja drepturile femeilor și 
de a realiza egalitatea de gen; solicită ca 
fondurile și resursele să fie direcționate 
către proiecte și beneficiari care respectă 
valorile noastre fundamentale bazate pe 
tratate și ca întreprinderile beneficiare să 
își protejeze lucrătorii, să își plătească cota-
parte din impozite care le revine și să se 
abțină de la plata dividendelor sau de la 
oferirea programelor de răscumpărare a 
acțiunilor care vizează remunerarea 
acționarilor;

Or. en
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Amendamentul 112
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. ia act de faptul că, potrivit 
planului Next Generation EU, datoria de 
750 de miliarde EUR a Comisiei va fi 
rambursată folosind trei opțiuni posibile, 
în condițiile în care Președinta Comisiei a 
declarat că preferă ca UE să atragă noi 
resurse proprii în viitor, precum o taxă 
digitală, o taxă pe carbon la frontiere, 
extinderea sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii și o taxă pe marile 
întreprinderi multinaționale; este 
preocupat de faptul că atragerea unor noi 
resurse proprii semnificative va fi dificilă 
fără modificarea tratatului în sensul 
renunțării la votul în unanimitate pe 
probleme fiscale în Consiliu, acolo unde 
numeroase propuneri de impozitare 
progresivă au eșuat sau au fost 
tergiversate din cauza opoziției statelor 
membre ale UE care sunt paradisuri 
fiscale, precum Țările de Jos, Luxemburg, 
Irlanda, Belgia, Ungaria, Malta și Cipru; 
este profund preocupat de faptul că 
celelalte două opțiuni de rambursare vor 
majora nivelul datoriei publice a statelor 
membre, iar fondurile vor trebui 
rambursate prin bugete viitoare ale UE, 
fie prin creșterea contribuțiilor statelor 
membre, fie prin reducerea programelor, 
ceea ce înseamnă că fondurile de 
redresare fie vor majora datoria națională 
a statelor membre, fie vor reduce nivelul 
fondurilor și al serviciilor de care 
beneficiază cetățenii acestora;

Or. en
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Amendamentul 113
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Alfred Sant, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că planul de 
redresare trebuie să protejeze lucrătorii, 
angajații, lucrătorii independenți și IMM-
urile și trebuie să asigure compensarea 
veniturilor acestora; redresarea trebuie să 
se bazeze pe o convergență economică 
socială ascendentă, pe dialog social și pe 
îmbunătățirea drepturilor sociale și a 
condițiilor de muncă prin măsuri adresate 
în mod specific persoanelor cu locuri de 
muncă precare; solicită instituțiilor UE și 
statelor membre să se asigure că 
corporațiile beneficiază de asistență 
financiară publică cu condiția să 
garanteze locurile de muncă și veniturile 
angajaților lor și să se angajeze la 
respectarea obiectivelor de sustenabilitate 
odată cu aderarea la standardele 
internaționale privind comportamentul 
responsabil al întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 114
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că fondul de redresare 
ar trebui să sprijine Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP), punând 
accentul în special pe o tranziție justă cu 
o finanțare foarte bună, pentru a sprijini 
statele membre și pe cetățenii acestora în 
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demersul către o economie favorabilă 
incluziunii, bazată pe sustenabilitate 
economică, socială și de mediu;

Or. en

Amendamentul 115
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că Mecanismul 
european de stabilitate (MES) este un 
instrument inadecvat pentru a răspunde 
în mod eficient la crizele economice din 
zona euro și consideră oportună o 
revizuire a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
astfel încât BCE să poată achiziționa în 
mod direct de pe piața primară 
obligațiunile suverane emise de statele 
membre;

Or. it

Amendamentul 116
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. regretă activarea clauzei 
derogatorii generale din Pactul de 
stabilitate și de creștere și se așteaptă ca 
aceasta să rămână activată cel puțin până la 
sfârșitul anului 2021 pentru a permite 
creșterea cheltuielilor publice și a 
finanțării prin îndatorare a statelor 
membre, care nu va face altceva decât să 
sporească volatilitatea pieței; îndeamnă 
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Comisia și statele membre să se axeze mai 
degrabă pe o redresare sustenabilă după 
consecințele măsurilor de limitare a 
mișcării persoanelor în urma crizei 
generate de pandemie și să își consolideze 
reziliența economică și socială;

Or. en

Amendamentul 117
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere în cazul unei încetiniri economice 
severe;

constată că, pentru sporirea eficacității și 
a credibilității, activarea ar fi trebuit să 
ofere indicații privind momentul și 
condițiile retragerii sau revizuirii și 
solicită Comisiei să le furnizeze, pe baza 
datelor economice și a producției;
se așteaptă ca aceasta să rămână activată 
până ce economia europeană revine la 
nivelul PIB-ului real dinaintea crizei, 
pentru a sprijini eforturile statelor membre 
de a se redresa în urma crizei generate de 
pandemie și de a-și consolida reziliența 
economică și socială;

solicită revizuirea Pactului de stabilitate și 
de creștere în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, pentru a permite 
în continuare furnizarea unui răspuns 
adecvat la crize, asigurând totodată 
sustenabilitatea îndatorării în zona euro, 
simplificând normele și procedurile în 
acest sens și îmbunătățind respectarea 
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acestora;

Or. en

Amendamentul 118
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială și 
pentru a deschide drumul către o tranziție 
ecologică justă și favorabilă incluziunii, 
care să sprijine competitivitatea 
economiei și să abordeze riscurile pe care 
le presupun schimbările climatice, 
inclusiv accentuarea disparităților 
regionale și a inegalităților sociale ca 
urmare a acestora; în această privință, 
împărtășește opinia Consiliului bugetar 
european că inversarea rapidă a orientării 
fiscale nu este favorabilă pentru redresare 
și că este nevoie de un sprijin financiar 
mai mare și pe o perioadă mai 
îndelungată și de extinderea măsurilor 
fiscale discreționare, care să includă o 
componentă puternică de cheltuieli 
guvernamentale, inclusiv în anul 2021, 
pentru a susține cererea; 1e

_________________
1e Raportul Consiliului bugetar european 
2020: Evaluarea orientării fiscale 
adecvate pentru zona euro 
https://ec.europa.eu/info/publications/asse
ssment-fiscal-stance-appropriate-euro-
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Or. en

Amendamentul 119
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și solicită ca aceasta să rămână 
activată cât timp este nevoie pentru a 
sprijini eforturile statelor membre de a se 
redresa în urma crizei generate de 
pandemie și de a-și consolida reziliența 
economică și socială; evidențiază, în acest 
sens, faptul că redresarea preconizată 
pentru 2021 va fi doar parțială, fiind, 
deci, necesară extinderea măsurilor 
discreționare de sprijin fiscal; 
împărtășește opinia Consiliului bugetar 
european că inversarea rapidă a orientării 
fiscale nu este favorabilă și că este nevoie 
de un sprijin mai mare și pe o perioadă 
mai îndelungată, care să includă o 
componentă puternică de cheltuieli 
guvernamentale, inclusiv în anul 2021, 
pentru a susține cererea;

Or. en

Amendamentul 120
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
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creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială; 
constată că Consiliul bugetar european 
este îngrijorat de faptul că clauza 
derogatorie generală nu conține o 
dispoziție de limitare în timp și, prin 
urmare, îndeamnă statele membre să 
stabilească un termen pentru revizuire, 
care ar putea fi în primăvara anului 2021;

Or. en

Amendamentul 121
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și insistă ca aceasta să rămână 
activată până la abrogarea sau 
transformarea fundamentală a pactului; 
constată că principalele criterii de 
referință existente privind îndatorarea și 
deficitul sunt complet desprinse de 
realitate și insistă ca acestea să nu mai fie 
aplicate niciodată; consideră că, dacă se 
stabilește vreun obiectiv nou într-un viitor 
cadru macroeconomic, acesta trebuie să 
vizeze indicatori de climă și de bunăstare;

Or. en

Amendamentul 122
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
tuturor nivelurilor administrative ale 
statelor membre, și în special ale celor 
responsabile de sistemele publice de 
sănătate, de a se redresa în urma crizei 
generate de pandemie și de a-și consolida 
reziliența economică și socială;

Or. en

Amendamentul 123
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 și până la restabilirea 
creșterii economice și a stabilității pentru 
a sprijini eforturile statelor membre de a se 
redresa în urma crizei generate de 
pandemie și de a-și consolida reziliența 
economică și socială;

Or. en

Amendamentul 124
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să 
rămână activată cel puțin până la 
sfârșitul anului 2021 pentru a sprijini 
eforturile statelor membre de a se redresa 
în urma crizei generate de pandemie și de 
a-și consolida reziliența economică și 
socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere pentru a sprijini eforturile statelor 
membre de a se redresa în urma crizei 
generate de pandemie și de a-și consolida 
reziliența economică și socială;

Or. en

Amendamentul 125
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. ia act de activarea temporară a 
clauzei derogatorii generale prevăzute în 
Pactul de stabilitate și de creștere și se 
așteaptă ca aceasta să rămână activată doar 
atât cât este strict necesar pentru a sprijini 
eforturile statelor membre de a se redresa 
în urma crizei generate de pandemie și de 
a-și consolida competitivitatea și reziliența 
economică și socială;

Or. en

Amendamentul 126
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
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creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 și nu înainte ca toate statele 
membre să-și fi revenit pe deplin, pentru a 
sprijini eforturile acestora de a se redresa 
în urma crizei generate de pandemie și de 
a-și consolida reziliența economică și 
socială;

Or. en

Amendamentul 127
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cel puțin până la sfârșitul 
anului 2021 pentru a sprijini eforturile 
statelor membre de a se redresa în urma 
crizei generate de pandemie și de a-și 
consolida reziliența economică și socială;

6. salută activarea clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere și se așteaptă ca aceasta să rămână 
activată cât timp statele membre acordă 
sprijin prin cheltuieli menite să stimuleze 
creșterea în vederea redresării în urma 
crizei generate de pandemie, asigură 
stabilizare pe termen scurt și își 
consolidează reziliența economică și 
socială;

Or. en

Amendamentul 128
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. evidențiază faptul că actualele 
norme fiscale și bugetare ale UE au 
demonstrat că oferă flexibilitatea 
necesară în perioade de criză și au dat 
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dovadă de o contraciclicitate 
extraordinară, permițându-le tuturor 
statelor membre să adopte orientarea 
fiscală necesară pentru a proteja 
economiile din UE;

Or. en

Amendamentul 129
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că, până la abrogarea 
clauzei derogatorii, statele membre își 
distribuie obiectivul în materie de deficit 
public între diferitele niveluri de 
administrare, proporțional cu cota de 
participare a acestora la cheltuielile 
generale ale statului membru;

Or. en

Amendamentul 130
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută recomandarea Consiliului 
bugetar european1a ca, cel târziu până în 
primăvara anului 2021, să fie furnizate 
orientări privind momentul și condițiile 
renunțării la clauza derogatorie generală;
_________________
1a Consiliul bugetar european (2020): 
Evaluarea orientării fiscale adecvate 
pentru zona euro în 2021. 
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Or. en

Amendamentul 131
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să prezinte o 
foaie de parcurs pentru a asigura o 
retragere rapidă a clauzei derogatorii 
generale din Pactul de stabilitate și de 
creștere;

Or. en

Amendamentul 132
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro;

7. reamintește nevoia specifică de a 
pregăti o desființare ordonată a zonei 
euro; solicită Comisiei să pregătească 
scenarii de retragere astfel încât statele 
membre să părăsească zona euro, inclusiv 
o propunere de modificare a tratatului 
pentru a face posibilă excluderea statelor 
membre din zona euro, în cazul în care 
acestea generează în mod constant 
probleme economice pentru întreaga zonă 
euro;

Or. en

Amendamentul 133
Esther de Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro;

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro; salută 
propunerea Comisiei privind un 
instrument de sprijin pentru solvabilitate 
menit să stimuleze condițiile de 
concurență echitabile pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 134
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro;

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în UE și, mai exact, 
în zona euro;

Or. en

Amendamentul 135
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro;

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro și în 
UE ca atare;

Or. en
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Amendamentul 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro;

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența creșterii în zona 
euro;

Or. en

Amendamentul 137
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește nevoia specifică de a 
promova convergența în zona euro;

7. reamintește că este nevoie de 
creștere în toate țările din zona euro;

Or. de

Amendamentul 138
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să desprindă 
învățămintele corespunzătoare în urma 
crizei provocate de COVID-19 și să se 
angajeze într-o cooperare mult mai solidă 
în domeniul sănătății; solicită, prin 
urmare, adoptarea unei serii de măsuri 
pentru a crea o Uniune Europeană a 
Sănătății; solicită Comisiei să includă, în 
recomandările specifice pentru fiecare 
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țară din cadrul semestrului european, 
finanțarea substanțială a sistemului de 
sănătate și a obiectivelor și indicatorilor 
privind bunăstarea;

Or. fr

Amendamentul 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, finalizând uniunea 
bancară și uniunea piețelor de capital, 
creând o capacitate fiscală pentru zona 
euro, o funcție de stabilizare 
macroeconomică și de coeziune pentru 
zona euro și un sistem european de 
reasigurare pentru indemnizațiile de 
șomaj, pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 140
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. evidențiază caracterul nociv al 
practicilor de evaziune fiscală și de evitare 
a obligațiilor fiscale pentru bugetele 
naționale și europene și subliniază faptul 
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că întreprinderile înregistrate în teritorii 
aflate pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale nu ar 
trebui să fie eligibile pentru ajutoare de 
stat și pentru alte tipuri de sprijin public 
în timpul fazei de redresare și după aceea 
dacă nu demonstrează existența unei 
activități economice legitime în teritoriul 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată cu îngrijorare că 
dezechilibrele TARGET 2 se accentuează, 
în pofida reducerii dezechilibrelor 
comerciale, fapt care indică ieșiri 
continue de capital de la periferia zonei 
euro; își exprimă îngrijorarea în special 
în ceea ce privește pasivele TARGET 2 ale 
Italiei, care au atins un nou maxim istoric 
de 537 de miliarde EUR;

Or. en

Amendamentul 142
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei și Consiliului să 
integreze perspectiva de gen în toate 
bugetele și investițiile din cadrul 
pachetului de redresare, alocând 
fondurile în mod egal, echitabil și 
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reflectând nevoile reale ale bărbaților și 
ale femeilor;

Or. en

Amendamentul 143
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea 
noului nivel de investiții, asigurând, în 
același timp, buna gestiune bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; salută faptul că Comisia a inițiat 
un proces care ar trebui să conducă la o 
astfel de revizuire și solicită ca aceasta să 
facă obiectul unor dezbateri aprofundate 
și democratice înainte de a fi adoptată; 
reamintește consensul științific potrivit 
căruia schimbările climatice și 
deteriorarea biodiversității vor provoca, 
cu o probabilitate deloc neglijabilă, 
evenimente perturbatoare, necunoscute 
până în prezent și cu consecințe majore și 
ireversibile asupra economiei și asupra 
societăților; subliniază că baza 
impozabilă, stabilitatea piețelor financiare 
și sustenabilitatea finanțelor publice 
depind în mare măsură de sustenabilitatea 
ecologică și socială a economiei și de 
reziliența acesteia; consideră că, pentru o 
bună gestiune bugetară sustenabilă și 
axată pe bunăstarea populației, revizuirea 
cadrului bugetar va trebui să implice 
asigurarea unui echilibru mai bun între 
cerințele de coordonare a deficitelor 
publice și cele care ar trebui să devină o 
prioritate pentru o creștere sustenabilă a 
investițiilor în tranziția verde, în 
reziliență, inclusiv în domeniul sănătății 
și în digitalizare;
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_________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2
019-efb-annual-report_en.pdf

Or. fr

Amendamentul 144
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit din cauza 
complexității sale inutile, a caracterului 
său prociclic, a utilizării excesive a unor 
variabile care nu pot fi observate și a 
faptului că nu a protejat calitatea 
cheltuielilor publice și nu a promovat 
investițiile publice pe parcursul perioadei 
de creștere în ultimii șapte ani anteriori 
crizei; este convins că criza economică 
profundă declanșată de pandemie continuă 
să exacerbeze această nevoie; consideră că 
revizuirea și reforma trebuie să 
îndeplinească cerințele de mai sus în ceea 
ce privește creșterea investițiilor legate de 
schimbările climatice și digitalizare, 
precum și stabilizarea noului nivel de 
investiții, asigurând, în același timp, buna 
gestiune bugetară;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en
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Amendamentul 145
Luděk Niedermayer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările 
climatice și digitalizare, precum și 
stabilizarea noului nivel de investiții, 
asigurând, în același timp, buna gestiune 
bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie.

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 146
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea trebuie să 
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trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

îndeplinească cerințele de mai sus în ceea 
ce privește creșterea investițiilor legate de 
redresarea economiei UE, în special în 
ceea ce privește IMM-urile, piața unică și 
competitivitatea acesteia, schimbările 
climatice și digitalizare, precum și 
stabilizarea noului nivel de investiții, 
asigurând, în același timp, buna gestiune 
bugetară și reluând procesul de 
consolidare a amortizoarelor fiscale 
pentru a putea răspunde într-o manieră 
eficace oricăror provocări viitoare;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 147
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european potrivit căreia cadrul fiscal9 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european potrivit căreia cadrul fiscal9 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară; evidențiază 
în acest scop necesitatea de a exclude din 
calculul deficitului investițiile publice 
productive și pe cele legate de tranziția 
energetică și digitală; 

_________________ _________________
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9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 -
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf.

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 -
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf.

Or. it

Amendamentul 148
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit ca urmare a 
complexității sale inutile și a caracterului 
său prociclic; este convins că criza 
economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, dar și de reziliența socială, 
economică și de mediu, precum și 
stabilizarea noului nivel de investiții, 
asigurând, în același timp, o gestiune 
bugetară sustenabilă;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 149
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
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Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit cu scopul de a evita 
un „al doilea val” al crizei pe motive de 
austeritate; este convins că criza 
economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor care dau dovadă de conștiință 
socială legate de schimbările climatice și 
digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 150
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului 
bugetar european9 potrivit căreia cadrul 
fiscal trebuie să fie revizuit și este convins 
că criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările 
climatice și digitalizare, precum și 
stabilizarea noului nivel de investiții, 

8. ia act de concluzia Consiliului 
bugetar european9 potrivit căreia cadrul 
fiscal trebuie să fie revizuit și este convins 
că criza economică profundă declanșată de 
măsurile de limitare a mișcării 
persoanelor adoptate ca urmare a 
pandemiei continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește asigurarea unei 
bune gestiuni bugetare;
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asigurând, în același timp, buna gestiune 
bugetară;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 151
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările 
climatice și digitalizare, precum și 
stabilizarea noului nivel de investiții, 
asigurând, în același timp, buna gestiune 
bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să asigure aplicarea riguroasă a 
unei bune gestiuni bugetare și o cale clară 
de a atinge niveluri sustenabile ale 
datoriei publice în statele membre;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
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Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, buna gestiune bugetară;

8. salută concluzia Consiliului bugetar 
european9 potrivit căreia cadrul fiscal 
trebuie să fie revizuit și este convins că 
criza economică profundă declanșată de 
pandemie continuă să exacerbeze această 
nevoie; consideră că revizuirea și reforma 
trebuie să îndeplinească cerințele de mai 
sus în ceea ce privește creșterea 
investițiilor legate de schimbările climatice 
și digitalizare, precum și stabilizarea noului 
nivel de investiții, asigurând, în același 
timp, o gestiune bugetară adecvată și 
sustenabilă;

_________________ _________________
9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Raportul anual al Consiliului bugetar 
european pe 2019, p. 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Amendamentul 153
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. ia act de faptul că Curtea de 
Conturi Europeană a constatat că, în ceea 
ce privește procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice, modul în 
care Comisia clasifică statele membre cu 
dezechilibre este „lipsit de transparență”, 
că recomandările specifice fiecărei țări 
emise de Comisie în cadrul procedurii 
privind dezechilibrele macroeconomice nu 
rezultă de fapt din dezechilibrele 
identificate și că, în general, procedura și 
implicațiile sale nu sunt conștientizate, 
vizibile și înțelese de către populație1a; 



PE655.649v01-00 88/166 AM\1209978RO.docx

RO

solicită revizuirea cadrului 
macroeconomic în vederea îmbunătățirii 
transparenței și a responsabilității în ceea 
ce privește procesele de clasificare și de 
recomandare;
_________________
1a  Curtea de Conturi Europeană. 2018. 
Este atins obiectivul principal al 
componentei preventive a Pactului de 
stabilitate și de creștere? Raportul special 
nr. 18/2018. 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocI
tem.aspx?did=46430

Or. en

Amendamentul 154
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă aplicarea deficitară a 
normelor fiscale ale UE înainte de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 155
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult 
situația statelor membre care sunt afectate 
în mod deosebit de pandemie și/sau de 

eliminat
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niveluri anterioare ridicate ale datoriei 
publice; solicită o soluție care să 
garanteze sustenabilitatea datoriei 
publice;

Or. en

Amendamentul 156
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice;

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice; consideră 
că aceasta impune introducerea unor 
obligațiuni comune care să le permită 
guvernelor să efectueze cheltuieli ca 
răspuns la criza economică și sanitară 
provocată de pandemia de COVID-19 
într-o manieră care să nu le sporească 
datoria națională și cu păstrarea 
costurilor de îndatorare la un nivel relativ 
scăzut, sau, de preferință, care să permită 
anularea datoriei publice achiziționate de 
BCE în cadrul programului de 
achiziționare în regim de urgență în caz 
de pandemie ori creditarea conturilor 
guvernelor naționale de către BCE în 
funcție de numărul de locuitori, pentru 
finanțarea directă a cheltuielilor asociate 
pandemiei;

Or. en

Amendamentul 157
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Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice;

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice și 
subliniază faptul că, dacă este excesivă, 
datoria privată poate juca un rol 
semnificativ în stabilitatea zonei euro; 
prin urmare, reamintește că este nevoie de 
o supraveghere macroprudențială 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 158
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice;

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al măsurilor de 
limitare a mișcării persoanelor ca urmare 
a crizei COVID-19 asupra deficitului 
public și a datoriei private, care agravează 
și mai mult situația statelor membre care 
sunt afectate în mod deosebit de pandemie 
și/sau de niveluri anterioare ridicate ale 
datoriei publice; solicită reduceri 
ambițioase ale datoriei publice și o 
reformă ambițioasă a culturii de finanțare 
a datoriilor la nivelul UE, dacă se dorește 
ca moneda comună să supraviețuiască 
următorului deceniu;
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Or. en

Amendamentul 159
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice;

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
reducerea sustenabilă a datoriei publice, 
în special în statele membre care 
înregistrau un nivel ridicat al datoriei 
publice înainte de izbucnirea pandemiei;

Or. en

Amendamentul 160
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice;

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice, 
însoțite de măsuri severe de austeritate; 
solicită o soluție flexibilă, care să 
garanteze sustenabilitatea datoriei publice;
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Or. en

Amendamentul 161
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private, care agravează și mai mult situația 
statelor membre care sunt afectate în mod 
deosebit de pandemie și/sau de niveluri 
anterioare ridicate ale datoriei publice; 
solicită o soluție care să garanteze 
sustenabilitatea datoriei publice;

9. este preocupat de impactul negativ 
semnificativ, dar inegal, al crizei COVID-
19 asupra deficitului public și a datoriei 
private pe întregul teritoriu al zonei euro, 
care agravează și mai mult situația statelor 
membre care sunt afectate în mod deosebit 
de pandemie și/sau de niveluri anterioare 
ridicate ale datoriei publice; solicită o 
soluție care să garanteze sustenabilitatea 
datoriei publice;

Or. en

Amendamentul 162
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că numeroase reforme 
structurale favorabile creșterii nu necesită 
măsuri fiscale, ci mai degrabă eforturi 
legislative și administrative menite să 
consolideze forțele pieței și inițiativele din 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 163
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să 
permită politicii fiscale să răspundă cu 
discreție la șocuri pe termen scurt și să 
reducă ponderea ridicată a datoriei publice 
la o valoare de referință convenită pe 
termen lung, permițând în același timp un 
nivel suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial să fie 
abrogată clauza derogatorie cât mai 
curând posibil și să se reducă ponderea 
ridicată a datoriei publice la o valoare 
minimă absolută pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 164
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice; subliniază, în acest 
sens, necesitatea unor soluții 
personalizate pentru statele membre în 
Pactul de stabilitate și de creștere, care să 
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aibă la bază norme stricte, însă fără a 
submina competitivitatea țărilor și, prin 
aceasta, particularitățile lor 
socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 165
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice; salută intenția Comisiei 
de a formula o propunere de revizuire a 
cadrului de guvernanță economică al UE 
la începutul anului 2021;

Or. it

Amendamentul 166
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 

10. consideră că este esențial să fie 
stabilite criterii pentru elaborarea unui 
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economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să 
permită politicii fiscale să răspundă cu 
discreție la șocuri pe termen scurt și să 
reducă ponderea ridicată a datoriei publice 
la o valoare de referință convenită pe 
termen lung, permițând în același timp un 
nivel suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

calendar în vederea reinstituirii normelor 
bugetare ale UE, întrucât cadrul de 
politică fiscală și economică al UE permite 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung;

Or. en

Amendamentul 167
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să ofere 
soluții personalizate, astfel încât să 
răspundă diferitelor nevoi ale statelor 
membre; solicită adoptarea de norme care 
să permită politicii fiscale să răspundă cu 
discreție la șocuri pe termen scurt și să 
reducă ponderea ridicată a datoriei publice 
la o valoare de referință convenită pe 
termen lung, permițând în același timp un 
nivel suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și venituri publice 
stabile, rambursarea împrumuturilor într-
un mod confortabil, precum și 
modernizarea pe termen lung a bunurilor 
publice;

Or. en
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Amendamentul 168
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să asigure 
convergența ponderii datoriei publice 
către o valoare de referință convenită pe 
termen lung, ținând seama de contextul 
macroeconomic care, chiar și înainte de 
pandemie, a cunoscut o evoluție profundă 
în cursul ultimilor 10 ani, permițând în 
același timp un nivel suficient de investiții 
publice, politici fiscale progresive și 
rambursarea împrumuturilor într-un mod 
confortabil, precum și modernizarea pe 
termen lung a bunurilor publice;

Or. fr

Amendamentul 169
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
dezactivarea clauzei derogatorii, însă 
înainte să dispară justificarea care a stat 
la baza activării, astfel încât să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri viitoare pe termen scurt; prin 
urmare, reducerea ponderii ridicate a 
datoriei publice a statelor membre la o 
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fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

valoare de referință convenită pe o 
perioadă prestabilită, echilibrând totodată 
bugetele naționale pentru a permite un 
nivel suficient de investiții publice și de 
convergență, precum și modernizarea pe 
termen lung a bunurilor publice, sunt 
foarte importante;

Or. en

Amendamentul 170
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la 60 % 
din PIB pe termen lung, permițând în 
același timp un nivel eficient de investiții 
publice în conformitate cu normele fiscale 
ale UE, precum și investiții eficiente în 
bunuri publice;

Or. en

Amendamentul 171
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
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economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

economică al UE să fie finalizată în timp 
util și să permită politicii fiscale să 
răspundă cu discreție la șocuri pe termen 
scurt și să reducă ponderea ridicată a 
datoriei publice la o valoare de referință 
convenită pe termen lung; arată că 
revizuirea cadrului de guvernanță 
economică ar trebui să analizeze și 
modalitățile de îmbunătățire a punerii în 
aplicare și a respectării normelor fiscale 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 172
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil;

Or. en

Amendamentul 173
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial să existe 
orientări mai clare privind modalitatea în 
care ar putea fi abrogată clauza 
derogatorie și ca o revizuire a cadrului de 
politică fiscală și economică al UE să 
permită politicii fiscale să răspundă cu 
discreție la șocuri pe termen scurt și să 
reducă ponderea ridicată a datoriei publice 
la valori de referință mai realiste pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

Or. en

Amendamentul 174
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și consolidarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

Or. en
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Amendamentul 175
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă 
ponderea ridicată a datoriei publice la o 
valoare de referință convenită pe termen 
lung, permițând în același timp un nivel 
suficient de investiții publice, politici 
fiscale progresive și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil, 
precum și modernizarea pe termen lung a 
bunurilor publice;

10. consideră că este esențial ca 
revizuirea cadrului de politică fiscală și 
economică al UE să fie finalizată până la 
abrogarea clauzei derogatorii și să permită 
politicii fiscale să răspundă cu discreție la 
șocuri pe termen scurt și să reducă treptat 
ponderea ridicată a datoriei publice, 
sprijinind creșterea, la o valoare de 
referință convenită pe termen lung, 
permițând în același timp un nivel 
considerabil de investiții publice, politici 
fiscale sustenabile și rambursarea 
împrumuturilor într-un mod confortabil;

Or. en

Amendamentul 176
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
recunoască, în procesul de revizuire a 
cadrului macroeconomic, faptul că, în 
anii 1990, condițiile economice din UE 
erau semnificativ diferite de cele din 
prezent; constată că, în 1997, ratele 
dobânzilor erau de aproximativ 5 % 
pentru creditele guvernamentale pe 
termen lung, ponderea medie a datoriei 
publice în PIB era cuprinsă între 65 și 
70 % în UE, datoria publică medie a celor 
11 state care au făcut inițial parte din 
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zona euro era de aproximativ 60 % din 
PIB, rata previzionată de creștere a PIB-
ului era de 3 % pe an, iar inflația era 
previzionată la 2 %; constată că, potrivit 
acestor condiții economice, pentru a 
menține ponderea datoriei publice în PIB 
la o valoare cel mult egală cu 60 %, 
guvernele ar trebui să păstreze deficitele 
bugetare la 3 % din PIB; insistă că, dacă 
se stabilește vreun obiectiv nou într-un 
viitor cadru macroeconomic, acesta 
trebuie să reflecte realitățile economice 
actuale și să vizeze indicatori de climă și 
de bunăstare; constată că aceasta va 
impune revizuirea tratatului;

Or. en

Amendamentul 177
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. regretă dublul standard folosit de 
Comisie în relația cu statele membre, în 
aplicarea procedurilor Pactului de 
stabilitate și de creștere, în funcție de 
culoarea politică a respectivelor guverne; 
subliniază, în această privință, absența 
acțiunilor adecvate în relația cu 
Germania și Țările de Jos, care încalcă de 
ani buni regulile în materie de surplus de 
cont curent;

Or. it

Amendamentul 178
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să revadă 
metodologia de calcul a estimărilor PIB-
ului potențial și a deviației PIB, 
metodologie folosită pentru evaluarea 
componentei ciclice a soldului structural; 
consideră că respectiva metodologie s-a 
dovedit inadecvată și că, de-a lungul 
timpului, a demonstrat că duce la limitări 
excesive, care distorsionează și afectează 
capacitatea de cheltuială a statelor;

Or. it

Amendamentul 179
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. declară că activarea clauzei 
derogatorii generale sugerează studierea 
unei ținte de deficit mai flexibile pentru 
Pactul de stabilitate și de creștere; 
consideră că această țintă ar putea varia 
în funcție de ciclul economic și ar putea fi 
folosită ca măsură contraciclică, 
respectând în continuare principiul 
sustenabilității datoriei publice;

Or. en

Amendamentul 180
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. atrage atenția asupra faptului că 
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stimularea investițiilor nu ar trebui văzută 
drept o alternativă la reformele menite să 
stimuleze productivitatea;

Or. en

Amendamentul 181
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. observă cu îngrijorare faptul că 
excedentele excesive de cont curent din 
unele state membre reprezintă o sursă de 
dezechilibre macroeconomice profunde 
care influențează în mod negativ 
stabilitatea și sustenabilitatea întregii 
Uniuni, împiedicând procesul de 
reechilibrare între economiile din zona 
euro; regretă faptul că nu au fost aplicate 
niciodată de către Comisie instrumentele 
corective disponibile în cadrul procedurii 
privind dezechilibrele macroeconomice 
(PDM) și, prin urmare, solicită Comisiei 
să adopte măsuri eficiente pentru a 
contracara acumularea excedentelor 
excesive; subliniază necesitatea de a dota 
zona euro cu mecanisme interne de 
ajustare care să prevadă transferuri 
fiscale de la țările care au excedent, astfel 
încât să se asigure că excedentele sunt 
utilizate pentru a sprijini investițiile și 
economia în regiunile cele mai 
vulnerabile din zona euro;

Or. it

Amendamentul 182
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)



PE655.649v01-00 104/166 AM\1209978RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că principiul 
rentabilității ar trebui să reprezinte piatra 
de temelie a tuturor investițiilor finanțate 
de UE; subliniază că finanțarea UE ar 
trebui să fie însoțită de obiective și 
rezultate măsurabile, inclusiv de un 
mecanism de evaluare cuantificabil și 
comparabil, care să permită compararea 
și ierarhizarea gradelor de eficiență ale 
programelor individuale ale UE; 
subliniază, în acest sens, că este important 
ca organismele care beneficiază de 
finanțare din partea UE să dea dovadă de 
responsabilitate și transparență;

Or. en

Amendamentul 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru 
ambele; dorește o redresare rapidă în 
urma crizei COVID-19 și o tranziție către 
o societate mai curată, sustenabilă din 
punct de vedere social și mai digitală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
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Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru 
ambele; dorește o redresare rapidă în urma 
crizei COVID-19 și o tranziție către o 
societate mai curată, sustenabilă din punct 
de vedere social și mai digitală;

11. dorește o redresare rapidă a UE în 
urma crizei COVID-19, prin consolidarea 
pieței unice, prin competitivitate, coeziune 
și o tranziție către o societate mai curată, 
sustenabilă din punct de vedere social și 
mai digitală;

Or. en

Amendamentul 185
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru 
ambele; dorește o redresare rapidă în urma 
crizei COVID-19 și o tranziție către o 
societate mai curată, sustenabilă din punct 
de vedere social și mai digitală;

11. evidențiază faptul că finanțele 
publice solide sunt obiectivul principal al 
normelor fiscale europene și că, prin 
urmare, nicio investiție nu ar trebui 
abordată în afara cadrului bugetar al 
PSC; dorește o redresare rapidă în urma 
crizei COVID-19 și o tranziție către o 
societate mai curată, sustenabilă din punct 
de vedere social și mai digitală;

Or. en

Amendamentul 186
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

11. evidențiază faptul că o parte 
substanțială din investițiile necesare 
pentru redresarea după criza provocată de 
pandemia de COVID-19 și pentru 
atingerea obiectivelor Pactului verde 
european trebuie să provină din bugete 
publice naționale și subnaționale; 
propune o combinație de norme privind 
cheltuielile pentru cheltuielile publice, 
altele decât cele pentru investiții, și o 
regulă de aur pentru investițiile publice, 
care este esențială pentru ambele; solicită 
introducerea unui tratament calificat 
pentru investițiile publice sustenabile și 
introducerea unui sistem contabil de 
depreciere a investițiilor publice; dorește o 
redresare rapidă în urma crizei COVID-19 
și o tranziție către o societate mai curată, 
sustenabilă din punct de vedere social și 
mai digitală;

Or. en

Amendamentul 187
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile publice 
și pentru investițiile în servicii de interes 
public, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală; evidențiază, în acest 
sens, analiza Consiliului bugetar 
european, potrivit căreia este nevoie de o 
normă privind investițiile publice, pentru 
a proteja cheltuielile publice menite să 
stimuleze creșterea pentru prioritățile de 
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politică ale UE, iar ratele scăzute ale 
dobânzilor oferă guvernelor o ocazie 
unică de a investi în viitor; 1f

_________________
1f Raportul Consiliului bugetar european 
2020: Evaluarea orientării fiscale 
adecvate pentru zona euro 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Amendamentul 188
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală; subliniază 
necesitatea unei schimbări de direcție 
care să marcheze renunțarea definitivă la 
politicile de austeritate și să permită 
adoptarea unor politici economice 
sustenabile și eficiente pentru combaterea 
șomajului, a sărăciei și a excluziunii 
sociale;

Or. it

Amendamentul 189
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
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Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru 
ambele; dorește o redresare rapidă în urma 
crizei COVID-19 și o tranziție către o 
societate mai curată, sustenabilă din punct 
de vedere social și mai digitală;

11. dorește o redresare rapidă în urma 
crizei COVID-19 și o tranziție către o 
societate mai curată, sustenabilă din punct 
de vedere social și mai digitală;

Or. en

Amendamentul 190
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de 
vedere social și mai digitală;

11. propune orientarea cheltuielilor 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
prin norme diferențiate care să susțină 
tranziția către o economie decarbonizată 
și mai egalitară și utilizarea unei reguli de 
aur pentru investițiile publice; 

Or. fr

Amendamentul 191
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 11. propune o combinație de norme 
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privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție personalizată 
către o societate mai curată, sustenabilă, 
egală din punct de vedere social și mai 
digitală;

Or. en

Amendamentul 192
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o zonă euro 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai competitivă;

Or. en

Amendamentul 193
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și pentru investițiile publice, care să nu 
crească nivelul de îndatorare pe parcursul 
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dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

ciclului economic; dorește o redresare 
rapidă în urma crizei COVID-19 și o 
tranziție către o societate mai curată, 
sustenabilă din punct de vedere social și 
mai digitală;

Or. de

Amendamentul 194
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice; dorește o redresare rapidă în urma 
crizei COVID-19 și o tranziție către o 
societate mai curată, sustenabilă din punct 
de vedere social și mai digitală;

Or. en

Amendamentul 195
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune o combinație de norme 
privind cheltuielile pentru cheltuielile 
publice, altele decât cele pentru investiții, 
și o regulă de aur pentru investițiile 
publice, care este esențială pentru ambele; 
dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 

11. propune ca normele privind 
cheltuielile să țină cont de necesitatea 
protejării și încurajării investițiilor 
publice cu rol de stimulare a creșterii;
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social și mai digitală;

dorește o redresare rapidă în urma crizei 
COVID-19 și o tranziție către o societate 
mai curată, sustenabilă din punct de vedere 
social și mai digitală;

Or. en

Amendamentul 196
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11 a. îndeamnă Comisia să simplifice, în 
eventualitatea revizuirii Pactului de 
stabilitate, normele  care s-au dovedit prea 
restrictive și adesea punitive în ceea ce 
privește datoria și deficitul public, prin 
adaptarea criteriilor și pragurilor  în 
funcție de noul context socioeconomic 
european; subliniază efectul negativ 
asupra stabilității economiei din zona 
euro al excedentelor excesive de cont 
curent  în balanța de plăți;

Or. it

Amendamentul 197
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită instituțiilor europene să 
revizuiască în continuare metodologiile 
UE pentru evaluarea performanței 
economice și sociale a statelor membre, 
precum și obiectivele aplicate în temeiul 
Pactului de stabilitate și de creștere, 
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având în vedere modificările drastice ale 
condițiilor socioeconomice la nivel 
național și european;

Or. en

Amendamentul 198
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. observă că, fără o politică 
bugetară sustenabilă și fără o situație 
financiară credibilă a statelor membre, 
orice viitor model de finanțare al Pactului 
ecologic este periclitat și, prin urmare, 
solicită ca investițiile publice „verzi” să 
fie tratate în cadrul Pactului de stabilitate 
și de creștere la fel ca orice altă cheltuială 
publică;

Or. en

Amendamentul 199
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. reamintește că reformele 
structurale favorabile creșterii nu necesită 
neapărat o marjă de manevră bugetară, ci 
mai degrabă eforturi legislative și 
administrative menite să consolideze 
forțele pieței și inițiativele din sectorul 
privat; observă, în special, că reformele 
structurale menite să favorizeze accesul la 
finanțare ar putea permite unei game mai 
largi de întreprinderi nou-înființate să 
beneficieze de inovații, stimulând astfel 
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creșterea productivității;

Or. en

Amendamentul 200
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru 
coordonarea de către statele membre ale 
UE a politicilor lor bugetare și 
economice;

Or. en

Amendamentul 201
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că ciclul semestrului 
european este un cadru pentru 
coordonarea de către statele membre ale 
UE a politicilor lor bugetare și 
economice;

Or. en

Amendamentul 202
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. recomandă respectarea necesară a 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității; subliniază faptul că 
statele membre trebuie să aibă în 
continuare suficientă flexibilitate pentru 
punerea în aplicare a unei politici sociale 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 203
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Luis Garicano, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare 
cu caracter obligatoriu și a unor 
măsurători alternative ale performanței în 
materie de creștere;

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind politicile 
fiscale; este, de asemenea, convins că 
reforma trebuie să extindă semestrul 
european, fără a slăbi actualul proces de 
guvernanță economică al UE, completând 
abordarea actuală, bazată pe disciplina 
bugetară și fiscală, cu disciplina climatică 
și de mediu; invită, prin urmare, Comisia 
să elaboreze un nou indicator climatic, 
reflectând indicatorii economici, pentru a 
evalua discrepanța dintre structura 
bugetelor statelor membre și un scenariu 
aliniat la Acordul de la Paris pentru 
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fiecare dintre bugetele lor naționale; 
subliniază necesitatea ca acest indicator să 
ofere statelor membre informații cu 
privire la traiectoria lor în legătură cu 
temperatura, conform Acordului de la 
Paris, permițând astfel semestrului 
european extins să ofere statelor membre 
recomandări privind reducerea datoriilor 
lor în materie de climă;

Or. en

Amendamentul 204
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument 
de coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare 
cu caracter obligatoriu și a unor 
măsurători alternative ale performanței în 
materie de creștere;

12. ia act de reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică;

Or. en

Amendamentul 205
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Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere;

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere; îndeamnă Comisia și Consiliul să 
nu revină la politicile de austeritate care 
au fost puse în aplicare ca răspuns la 
criza financiară globală și la criza 
datoriilor suverane; constată că aceste 
politici nocive sunt prevăzute în normele 
Pactului de stabilitate și de creștere, 
precum și în pachetul privind guvernanța 
economică și pachetului privind 
supravegherea și monitorizarea bugetare, 
și că renunțarea la acest cadru va impune 
modificări legislative semnificative;

Or. en

Amendamentul 206
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere;

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
consolidarea coordonării măsurilor 
privind ajutoarele de stat și a politicilor 
fiscale, sociale și de reglementare a 
raporturilor de muncă, astfel încât 
concurența între statele membre pentru a 
atrage investitori sau venituri impozabile 
să nu afecteze tranziția verde sau justiția 
fiscală și socială; subliniază necesitatea 
integrării unui nou set de indicatori de 
sustenabilitate și bunăstare cu caracter 
obligatoriu și a unor măsurători alternative 
ale performanței în materie de creștere;

Or. fr

Amendamentul 207
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 

12. salută importanța imediată a 
pachetului de primăvară al semestrului 
european, care vizează furnizarea unui 
răspuns imediat în materie de politică 
economică pentru a gestiona și a atenua 
efectele socioeconomice și asupra sănătății 
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COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument 
de coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare 
cu caracter obligatoriu și a unor 
măsurători alternative ale performanței în 
materie de creștere;

ale COVID-19 și pentru a relansa 
activitatea economică, punând accentul în 
special pe sprijinul pentru IMM-uri; 
constată că pachetul de primăvară al 
semestrului european a propus 
recomandări specifice fiecărei țări, care 
furnizează tuturor statelor membre ale 
UE orientări în materie de politică 
economică în contextul pandemiei de 
COVID-19, punând accentul pe cele mai 
urgente provocări generate de pandemie 
și pe relansarea creșterii sustenabile, și că 
recomandările sunt structurate în jurul a 
două obiective: pe termen scurt, 
combaterea consecințelor socioeconomice 
negative severe ale pandemiei de COVID-
19; și pe termen scurt spre mediu, 
realizarea unei creșteri sustenabile și 
favorabile incluziunii, care să faciliteze 
tranziția verde și transformarea digitală; 
1a

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/ro/ip_20_901

Or. en

Amendamentul 208
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
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coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere;

coordonare a măsurilor de redresare;

subliniază că principalele obiective ale 
semestrului european constau în 
asigurarea unor finanțe publice solide, 
prevenirea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive, sprijinirea 
reformelor structurale și stimularea 
investițiilor;
este convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale;

subliniază necesitatea integrării unui nou 
set de indicatori de sustenabilitate și 
bunăstare și a unor măsurători alternative 
ale performanței în materie de creștere;

Or. en

Amendamentul 209
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 



PE655.649v01-00 120/166 AM\1209978RO.docx

RO

coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare 
cu caracter obligatoriu și a unor 
măsurători alternative ale performanței în 
materie de creștere;

coordonare a măsurilor de redresare; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea unor măsurători alternative ale 
performanței în materie de creștere;

Or. en

Amendamentul 210
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere;

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere; subliniază că, în acest context, 
nu trebuie să se piardă din vedere scopul 
pentru care a fost creat inițial semestrul 
european;



AM\1209978RO.docx 121/166 PE655.649v01-00

RO

Or. de

Amendamentul 211
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare 
cu caracter obligatoriu și a unor 
măsurători alternative ale performanței în 
materie de creștere;

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat; subliniază necesitatea definirii 
unor indicatori de performanță relevanți, 
care să măsoare progresul punerii în 
aplicare a reformelor structurale;

Or. en

Amendamentul 212
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
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materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere;

materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD, în special 
în contextul crizei actuale; este convins că 
aceasta trebuie să includă coordonarea 
măsurilor privind ajutoarele de stat și 
politicile fiscale; subliniază necesitatea 
integrării unui nou set de indicatori de 
sustenabilitate și bunăstare cu caracter 
obligatoriu și a unor măsurători alternative 
ale performanței în materie de creștere;

Or. en

Amendamentul 213
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument de 
coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD, întrucât 
acestea oferă un cadru integrat, care 
abordează preocupările sociale, 
economice, de mediu și de sănătate 
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necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare 
cu caracter obligatoriu și a unor 
măsurători alternative ale performanței în 
materie de creștere;

publică; este convins că aceasta trebuie să 
includă coordonarea măsurilor privind 
ajutoarele de stat și politicile fiscale;

Or. en

Amendamentul 214
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind o reformă a semestrului european 
pentru a-l transforma într-un instrument 
de coordonare a măsurilor de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării unui nou set de 
indicatori de sustenabilitate și bunăstare cu 
caracter obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere;

12. salută reorientarea pachetului de 
primăvară al semestrului european, care 
vizează furnizarea unui răspuns imediat în 
materie de politică economică pentru a 
gestiona și a atenua efectele 
socioeconomice și asupra sănătății ale 
COVID-19 și pentru a relansa activitatea 
economică; sprijină anunțul Comisiei 
privind utilizarea semestrului european 
pentru a coordona măsurile de redresare, 
încadrat de principiile Pactului verde 
european, ale PEDS și ale ODD, în 
planurile naționale de redresare; este 
convins că aceasta trebuie să includă 
coordonarea măsurilor privind ajutoarele 
de stat și politicile fiscale; subliniază 
necesitatea integrării obiectivelor de 
sustenabilitate și bunăstare și a unor 
măsurători ale competitivității și ale 
performanței în materie de creștere;

Or. en

Amendamentul 215
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că, în pofida criticilor dure la 
adresa metodologiei și a constatărilor 
teoriei „austerității expansioniste”, 
Comisia a depins în mare măsură de 
această teorie începând cu 2009; constată 
că există numeroase dovezi contrare care 
arată că austeritatea conduce, de obicei, 
la o creștere mai scăzută a PIB-ului, la 
creșterea șomajului și la reducerea 
cererii; recunoaște constatările 
economistului-șef al FMI din 2013 
potrivit cărora, pentru fiecare dolar ce 
trebuie scăzut din bugetul guvernelor, 
producția economică se reduce cu 
1,50 USD1a; solicită instituțiilor UE și 
factorilor de decizie să recunoască 
dovezile care arată că reducerea 
cheltuielilor publice are un efect de 
contractare a economiei și să respingă 
această abordare în procesul de redresare 
după acțiunile de limitare a mișcării 
persoanelor din cauza pandemiei;
_________________
1a Blanchard, Olivier și D. Leigh. 2013. 
„Growth Forecast Errors and Fiscal 
Multipliers” (Erori de previziuni privind 
creșterea și multiplicatori fiscali). 
American Economic Review, Vol. 103, Nr. 
3, pp. 117–20. 

Or. en

Amendamentul 216
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. își exprimă îngrijorarea față de 
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evidentele denaturări ale concurenței, 
cauzate de volumele asimetrice de 
ajutoare de stat acordate de statele 
membre în timpul crizelor economice, din 
cauza condițiilor diferite în materie de 
îndatorare inițială; consideră că măsurile 
de politică ale Comisiei în domeniul 
concurenței au fost inadecvate și 
dăunătoare și au agravat dezechilibrele 
dintre economiile Uniunii; consideră că 
ar trebui efectuată o evaluare 
aprofundată a efectului provocat de 
poziția Comisiei în privința concurenței și 
a ajutoarele de stat;

Or. it

Amendamentul 217
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază necesitatea integrării 
unui nou set de indicatori de 
sustenabilitate și bunăstare cu caracter 
obligatoriu și a unor măsurători 
alternative ale performanței în materie de 
creștere și solicită instituirea unui nou 
ciclu de dezvoltare sustenabilă, ca unică 
procedură de supraveghere cuprinzătoare 
ce își propune să abordeze obiectivele 
economice, sociale și de sustenabilitate 
ale UE într-un singur cadru de 
guvernanță și să asigure o abordare 
coerentă a strategiei de redresare și de 
reziliență pe termen lung a UE;

Or. en

Amendamentul 218
Esther de Lange
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că este extrem de 
important ca fondurile de redresare să fie 
dedicate investițiilor care cresc 
productivitatea, competențelor și inovării 
care ne măresc potențialul de creștere pe 
termen lung; subliniază că intensificarea 
creșterii productivității necesită o strategie 
de cercetare și inovare sistematică și 
orientată spre viitor, cu accent pe 
creșterea capitalului fizic și a celui uman;

Or. en

Amendamentul 219
Enikő Győri, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să înceapă urgent 
să lucreze la crearea unui mecanism de 
coordonare dedicat în UE, pentru a 
asigura faptul că Europa este capabilă să 
devină primul continent neutru din punct 
de vedere climatic până în 2050;

Or. en

Amendamentul 220
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12. constată că cercetările arată că 
multiplicatorii fiscali sunt mai mari într-o 
situație de scădere bruscă, în general, și 
cu atât mai mult atunci când scade 
impactul politicii monetare, așa cum se 
întâmplă în cazul pragului zero al ratei 
dobânzii1a; constată că cercetările 
suplimentare arată că investițiile publice 
au, de asemenea, un impact mult mai 
mare în contextul pragului zero al ratei 
dobânzii, ceea ce înseamnă că, dacă ratele 
dobânzilor pe termen scurt sunt scăzute 
sau sunt egale cu zero, multiplicatorul 
fiscal al cheltuielilor este mai ridicat1b; 
solicită Comisiei și Consiliului să ia în 
considerare aceste dovezi în revizuirea 
cadrului macroeconomic și în răspunsul 
colectiv la recesiunea provocată de 
pandemie;
_________________
1a Jordà, Òscar și A. M. Taylor. 2013. 
„The Time for Austerity: Estimating the 
Average Treatment Effect of Fiscal 
Policy” (Vremea austerității: estimarea 
efectului tratamentului mediu al politicii 
fiscale). NBER Working Paper No. 
19414. 
1b Batini, Nicoletta, L. Eyraud, L. Forni și 
A. Weber. 2014. „Fiscal Multipliers: Size, 
Determinants, and Use in Macroeconomic 
Projections” (Multiplicatori fiscali: 
dimensiune, factori determinanți și 
utilizarea în previziuni macroeconomice). 
Note tehnice și manuale ale 
Departamentului de afaceri fiscale al 
FMI. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/
2014/tnm1404.pdf.

Or. en

Amendamentul 221
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
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Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de 
Comisie semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. respinge rolul propus pentru 
semestrul european în planul de redresare; 
observă că, în recomandările specifice 
fiecărei țări elaborate de Comisie în 
cadrul PSC și al procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice, începând 
cu 2011, se solicită în mod constant 
reducerea cheltuielilor publice și că 
Comisia a precizat că vor fi vizate în 
special pensiile, asistența medicală, 
creșterea salariilor, siguranța locului de 
muncă și indemnizațiile de șomaj; 
consideră că instituțiile UE trebuie să 
abandoneze aceste priorități de politică; 
solicită disocierea integrală a procesului 
semestrului european de planul de 
redresare;

Or. en

Amendamentul 222
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de transformarea 
acestui semestru european și, după 2021, 
de reforma Pactului de stabilitate și de 
creștere menționată anterior; reamintește 
că, pe termen lung, evoluția potențială a 
activităților economice depinde în 
principal de capacitatea de a ține sub 
control schimbările climatice și de a 
proteja mediul mult mai mult decât de 
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câștigurile pe termen scurt în materie de 
competitivitate; avertizează împotriva 
recomandărilor privind reformele 
macroeconomice menite să accelereze o 
eventuală creștere economică, fără a 
evalua consecințele sociale, climatice și de 
mediu pe termen lung ale acestora; 
consideră că planurile de redresare pe 
patru ani, care se bazează numai pe 
principiul „fără a prejudicia mediul sau 
clima”, nu pot fi considerate 
satisfăcătoare; solicită ca politicile și 
investițiile în sectoarele menționate la 
punctul 3, esențiale pentru tranziția 
energetică și protecția mediului, să ocupe 
un loc important în cadrul semestrului 
european și al planurilor naționale de 
redresare și să fie întemeiate pe planurile 
naționale privind energia și clima, 
precum și pe cel de Al optulea program de 
acțiune pentru mediu, pe Strategia în 
domeniul biodiversității, pe strategia „De 
la fermă la consumator”, pe Planul de 
acțiune pentru economia circulară și pe 
Planul de acțiune „zero poluare”; solicită 
coordonarea condițiilor de acordare a 
ajutorului excepțional pentru 
întreprinderi, precum cele aeriene, care 
au fost afectate de pandemie și care 
produc în mod intensiv emisii de gaze cu 
efect de seră, în special atunci când 
activitățile acestora depășesc cadrul 
național;

Or. fr

Amendamentul 223
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
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redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de asumarea mai 
explicită de către statele membre a punerii 
în aplicare a recomandărilor specifice 
fiecărei țări; prin urmare, solicită 
Comisiei să comunice cu statele membre 
într-o manieră mai bună și mai proactivă 
și să ofere soluții personalizate înainte de 
adoptarea obișnuită a recomandărilor 
specifice fiecărei țări, mai ales acum că 
mecanismul de redresare și reziliență va fi 
integrat în semestru și, în mod evident, 
comunicarea trebuie îmbunătățită, 
deoarece statele membre ale UE au 
înregistrat cel puțin progrese moderate 
doar pentru 40 % (37 din 93) dintre 
recomandările din cadrul semestrului 
european pentru 2019; 1a

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2020/624400/IPOL_ATA(2
020)624400_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 224
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare;
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menționată anterior;

salută corelarea mecanismului de 
redresare și reziliență de procesul 
semestrului european, de exemplu 
alinierea programelor de reformă și de 
investiții ale statelor membre la 
recomandările specifice fiecărei țări;
este îngrijorat de angajamentul asumat de 
statele membre față de recomandările 
specifice fiecărei țări și solicită Comisiei 
să își publice metodologia de evaluare a 
progresului multianual în ceea ce privește 
punerea în aplicare a recomandărilor 
specifice fiecărei țări;
consideră că acest angajament va spori ca 
urmare a corelării plăților din 
mecanismul de redresare și reziliență cu 
provocările identificate în recomandările 
specifice fiecărei țări, precum și ca 
urmare a monitorizării progreselor 
înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor prin 
raportarea în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 225
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; subliniază faptul că legătura 
dintre semestrul european și mecanismul 
de redresare și reziliență avut în vedere ar 
trebui să fie concepută astfel încât să nu 
fie împiedicată redresarea sau 
îmbunătățirea rezilienței sociale, 
economice și de mediu a statelor membre; 
observă că, în final, eficacitatea și succesul 
alinierii programelor de reformă și de 
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investiții ale statelor membre la procesul 
semestrului european vor depinde de 
evoluția reformei semestrului european și 
de reforma Pactului de stabilitate și de 
creștere menționată anterior;

Or. en

Amendamentul 226
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, 
Marc Angel, Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de redresare 
și importanța acestuia pentru 
coordonarea politicilor la nivelul UE, 
având în vedere dimensiunea și caracterul 
fără precedent ale măsurilor de politică 
adoptate la nivelul statelor membre; 
observă, cu toate acestea, că eficacitatea și 
succesul alinierii programelor de reformă și 
de investiții ale statelor membre la procesul 
semestrului european vor depinde de 
evoluția reformei semestrului european, de 
consolidarea punerii în aplicare a 
recomandărilor specifice fiecărei țări de 
către statele membre și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

Or. en

Amendamentul 227
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; consideră că primirea de 
finanțare din partea UE este condiționată 
de respectarea, de către statele membre, a 
planurilor naționale de redresare 
transmise instituțiilor UE și aprobate de 
acestea; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de simplificarea 
Pactului de stabilitate și de creștere, pentru 
o eficacitate sporită;

Or. en

Amendamentul 228
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 229
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de reforma 
Pactului de stabilitate și de creștere 
menționată anterior;

13. recunoaște rolul atribuit de Comisie 
semestrului european în planul de 
redresare; observă, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii 
programelor de reformă și de investiții ale 
statelor membre la procesul semestrului 
european vor depinde de evoluția reformei 
semestrului european și de respectarea 
Pactului de stabilitate și de creștere;

Or. en

Amendamentul 230
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște criticile dure aduse de 
economiști și de mediul academic 1a 
modelului de stabilire a deviației PIB 
folosit de Comisie pentru a calcula 
deficitul structural asociat Pactului de 
stabilitate și de creștere și procesului 
semestrului european, prin care Comisia 
a corelat amploarea deviației PIB cu 
necesitățile de ajustare fiscală aferente; 
constată că deviația PIB nu poate fi 
observată și că ea poate fi doar estimată 
pe baza experienței și a datelor din 
trecutul recent; constată că, potrivit 
acestui model, producția potențială a unei 
economii va crește într-o perioadă de 
creștere economică puternică, ceea ce 
înseamnă că poziția sa fiscală va părea 
bine echilibrată și că recesiunea în formă 
de W a UE a generat un efect opus, 
determinând reducerea decalajului dintre 
producția reală și cea potențială; este 
îngrijorat de faptul că această metodă a 
dat naștere situației bizare din 2018-2019, 
când Comisia a solicitat Italiei (aflată, la 
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momentul respectiv, în recesiune și având 
un PIB cu 8 % mai mic decât în 2007) să 
își reducă cheltuielile publice pentru a 
nu-și suprasolicita economia;
_________________
1a A se vedea Heimberger, Phillipp și 
JKapeller. „How economic policy drives 
European (dis)integration” [Cum 
determină politica economică 
(dez)integrarea]. Articol, 
22 septembrie 2016. 
https://www.ineteconomics.org/perspectiv
es/blog/how-economic-policy-drives-
european-disintegration; și Tooze, Adam. 
„Output gap nonsense” (Nebunia 
deviației PIB). Social Europe, 
30 aprilie 2019. 
https://www.socialeurope.eu/output-gap-
nonsense. 

Or. en

Amendamentul 231
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este convins că, pentru construirea 
unei economii reziliente, trebuie 
consolidată dimensiunea socială a 
guvernanței europene; evidențiază rolul 
procesului semestrului european de a viza 
o protecție adecvată a tuturor 
persoanelor, inclusiv de a stabili 
standarde minime ale UE atunci când este 
nevoie, pentru a stimula convergența în 
sens ascendent a condițiilor de trai și de 
muncă; reamintește că punerea în 
aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale prin intermediul 
semestrului european înseamnă să le fie 
furnizate statelor membre orientări 
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privind obiectivele sociale comune și să 
fie îmbunătățit tabloul de bord social;

Or. en

Amendamentul 232
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută Pactul verde european drept 
noua noastră strategie de creștere, care 
reunește patru dimensiuni – mediul, 
productivitatea, stabilitatea și echitatea, – 
și care prevede că sustenabilitatea 
competitivă se află în centrul economiei 
sociale de piață a Europei, fiind favorizată 
de tehnologii digitale și verzi, de o bază 
industrială inovatoare și de autonomie 
strategică, pentru a transforma Europa 
într-un pionier în ceea ce privește 
transformările;

Or. en

Amendamentul 233
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți funcționarea procesului 
semestrului european și de a asigura 
politici fiscale solide, de a reduce datoria 
publică și de a constitui rezerve fiscale 
pentru a îmbunătăți reziliența economică 
a zonei euro împotriva șocurilor viitoare;
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Or. en

Amendamentul 234
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Paul Tang, Marc 
Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită îmbunătățirea tabloului de 
bord social, ținând cont de Agenda 2030 a 
ONU, pentru a aborda și a examina 
nevoile sociale actuale impuse de criză, și 
abordează consecințele de durată ale 
acesteia cu scopul de a facilita locuri de 
muncă de calitate, asistența medicală și 
servicii de asistență socială de calitate, 
învățământ și formare și sisteme de 
protecție socială; în plus, solicită 
finalizarea procedurii privind 
dezechilibrele, cu scopul de a monitoriza 
și a identifica dezechilibrele sociale și de a 
integra o procedură privind dezechilibrele 
sociale, care să conducă la adoptarea de 
recomandări specifice fiecărei țări și la 
definirea de obiective sociale pe termen 
mediu pentru a corecta aceste 
dezechilibre;

Or. en

Amendamentul 235
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reiterează apelul la 
consolidarea rolului democratic al 
Parlamentului în cadrul de guvernanță 
economică în orice viitoare modificare a 

14. salută faptul că Comisia nu poate 
forța statele membre să respecte 
recomandările specifice fiecărei țări;
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tratatului și, între timp, la un acord 
interinstituțional privind guvernanța 
europeană sustenabilă care acordă 
Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea 
durabilă, în pachetul bugetar pentru zona 
euro și în recomandările specifice fiecărei 
țări;

Or. en

Amendamentul 236
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reiterează apelul la 
consolidarea rolului democratic al 
Parlamentului în cadrul de guvernanță 
economică în orice viitoare modificare a 
tratatului și, între timp, la un acord 
interinstituțional privind guvernanța 
europeană sustenabilă care acordă 
Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea 
durabilă, în pachetul bugetar pentru zona 
euro și în recomandările specifice fiecărei 
țări;

eliminat

Or. en

Amendamentul 237
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14. își reiterează apelul la consolidarea 
rolului democratic al Parlamentului în 
cadrul de guvernanță economică în orice 
viitoare modificare a tratatului și, între 
timp, la un acord interinstituțional privind 
guvernanța europeană sustenabilă care 
acordă Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea durabilă, 
în pachetul bugetar pentru zona euro și în 
recomandările specifice fiecărei țări;

14. își reiterează apelul la consolidarea 
rolului democratic al Parlamentului în 
cadrul de guvernanță economică, inclusiv 
în recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea durabilă, 
în pachetul bugetar pentru zona euro și în 
recomandările specifice fiecărei țări;

remarcă faptul că Președintele 
Consiliului, Comisia, Președintele 
Consiliului European sau Președintele 
Eurogrupului pot fi invitați să participe la 
lucrările comisiei competente a 
Parlamentului European pentru a oferi 
informații și a face schimb de opinii în 
mod ad hoc și periodic, dacă un anumit 
context politic justifică acest lucru;
invită Comisia să informeze în mod egal și 
constant Parlamentul European și 
Consiliul în calitate de colegiuitori cu 
privire la toate aspectele legate de 
aplicarea cadrului de guvernanță 
economică al UE, inclusiv în ceea ce 
privește etapele pregătitoare și ținând 
seama de orice propuneri de reformare 
sau de consolidare;
invită Comisia, Președintele 
Eurogrupului și Președintele Consiliului 
(ECOFIN) ca, între timp, pentru a crește 
transparența și gradul de control 
democratic asupra cadrului de 
guvernanță economică al UE, să se 
prezinte în fața comisiei competente a 
Parlamentului European pentru a 
participa la un dialog pe teme economice, 
în cursul diferitelor etape ale aplicării și 
implementării cadrului de guvernanță 
economică al UE; salută angajamentele 
Președintelui Eurogrupului de a spori 
transparența Eurogrupului și, prin 
urmare, invită Președintele Eurogrupului 
să se prezinte cel puțin de două ori în 
vederea unui dialog regulat în cadrul 
comisiei competente a Parlamentului și, 
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dacă este nevoie, în condiții ad-hoc;
recunoaște importanța participării 
Președintelui Eurogrupului la reuniunile 
interparlamentare pe teme legate de 
guvernanța economică a UE și de 
uniunea bancară;

Or. en

Amendamentul 238
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reiterează apelul la consolidarea 
rolului democratic al Parlamentului în 
cadrul de guvernanță economică în orice 
viitoare modificare a tratatului și, între 
timp, la un acord interinstituțional privind 
guvernanța europeană sustenabilă care 
acordă Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea durabilă, 
în pachetul bugetar pentru zona euro și în 
recomandările specifice fiecărei țări;

14. își reiterează apelul la consolidarea 
rolului democratic al Parlamentului în 
cadrul de guvernanță economică în orice 
viitoare modificare a tratatului și, între 
timp, la un acord interinstituțional privind 
guvernanța europeană sustenabilă care 
acordă Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea durabilă, 
în pachetul bugetar pentru zona euro și în 
recomandările specifice fiecărei țări; 
solicită crearea unui cadru 
instituționalizat pentru implicarea 
regulată a partenerilor sociali și a altor 
părți interesate relevante la nivel național 
și la nivel european, în vederea 
consolidării perspectivei democratice a 
semestrului;

Or. en

Amendamentul 239
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reiterează apelul la consolidarea 
rolului democratic al Parlamentului în 
cadrul de guvernanță economică în orice 
viitoare modificare a tratatului și, între 
timp, la un acord interinstituțional privind 
guvernanța europeană sustenabilă care 
acordă Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea durabilă, 
în pachetul bugetar pentru zona euro și în 
recomandările specifice fiecărei țări;

14. își reiterează apelul la consolidarea 
rolului democratic al Parlamentului în 
cadrul de guvernanță economică în orice 
viitoare modificare a tratatului și, între 
timp, la un acord interinstituțional privind 
guvernanța europeană sustenabilă care 
acordă Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea durabilă, 
în pachetul bugetar pentru zona euro și în 
recomandările specifice fiecărei țări; 
solicită renunțarea la procedura de vot cu 
majoritate calificată inversă în cadrul 
procedurii aplicabile deficitelor excesive a 
Consiliului, care a fost introdusă ca o 
componentă a pachetului privind 
guvernanța economică;

Or. en

Amendamentul 240
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reiterează apelul la 
consolidarea rolului democratic al 
Parlamentului în cadrul de guvernanță 
economică în orice viitoare modificare a 
tratatului și, între timp, la un acord 
interinstituțional privind guvernanța 
europeană sustenabilă care acordă 
Parlamentului dreptul de a aproba 
recomandările de politică prezentate în 
Strategia anuală privind creșterea 
durabilă, în pachetul bugetar pentru zona 
euro și în recomandările specifice fiecărei 
țări;

14. evidențiază importanța unei 
dezbateri complete și a implicării adecvate 
a parlamentelor naționale, a 
Parlamentului European și a părților 
interesate relevante în procesul 
semestrului european, salută rolul 
Parlamentului European astfel cum este 
definit în pachetul privind supravegherea 
și monitorizarea bugetare și în pachetului 
privind guvernanța economică și solicită 
Consiliului și Comisiei să ia în 
considerare în mod corespunzător 
rezoluțiile adoptate;

Or. en
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Amendamentul 241
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că politicile și reformele 
statelor membre trebuie să fie discutate și 
decise numai de către parlamentele 
naționale în conformitate cu principiul 
subsidiarității; constată că procedura 
semestrului european s-a demonstrat 
complet ineficientă și dăunătoare, 
deoarece a impus reforme care au 
accentuat slăbiciunea și vulnerabilitatea 
economică a țărilor, au agravat deflația 
salarială și au intensificat precaritatea 
locurilor de muncă și sărăcia;

Or. it

Amendamentul 242
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reiterează faptul că numeroase 
recomandări specifice fiecărei țări, legate 
de semestrul european, încă nu sunt puse 
în aplicare și uneori nu sunt nici măcar 
luate în considerare de statele membre; în 
acest sens, solicită Comisiei să implice 
parlamentul național într-o mai mare 
măsură, astfel încât acesta să își asume o 
răspundere sporită în cadrul întregului 
proces și, astfel, să pună în aplicare cu o 
mai mare strictețe recomandările specifice 
fiecărei țări;

Or. en
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Amendamentul 243
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește, în acest context, 
rezoluția sa din 26 februarie 2019 și 
necesitatea urgentă de a consolida și a 
pune în aplicare responsabilitatea 
democratică a MES, instituind un 
protocol pentru un memorandum 
intermediar de cooperare între MES și 
Parlamentul European pentru a 
îmbunătăți dialogul interinstituțional și a 
spori transparența și responsabilitatea 
MES;

Or. en

Amendamentul 244
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. încredințează Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare sarcina de 
a lua măsuri pentru a crește gradul de 
responsabilitate față de Parlamentul 
European, deoarece experiența 
acumulată până în prezent în ceea ce 
privește punerea în aplicare a semestrului 
european a arătat că actualul cadru de 
asigurare a responsabilității ar putea fi 
îmbunătățit, astfel încât să fie mai legitim 
și mai eficace;

Or. en

Amendamentul 245



PE655.649v01-00 144/166 AM\1209978RO.docx

RO

Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că este adecvat să se 
limiteze intervențiile și recomandările 
adresate statelor membre la domeniile 
necesare pentru a preveni sau a reduce 
externalitățile negative produse de 
politicile naționale, respectând 
suveranitatea statelor membre în toate 
celelalte sectoare;

Or. en

Amendamentul 246
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită purtarea unui dialog 
economic și social instituționalizat cu 
partenerii sociali și cu părțile interesate 
relevante pentru a consolida 
responsabilitatea democratică, 
transparența și rolul de control al 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 247
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii;

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii; 
reamintește că, în recomandările adoptate 
de Comisia specială pentru nereguli 
financiare, evaziune fiscală și evitarea 
sarcinilor fiscale (TAX3), acest Parlament 
a identificat mai multe țări din Uniune cu 
caracteristici identice așa-numitelor 
paradisuri fiscale;  îndeamnă Consiliul să 
își continue eforturile pentru introducerea 
de noi resurse proprii, precum taxa pe 
tranzacțiile financiare (TTF) și taxa 
digitală asupra profiturilor marilor 
întreprinderi digitale, și invită Comisia să 
prezinte o propunere pentru impozitarea 
pieței unice, care să corecteze definitiv 
asimetrice existente pentru anumite 
sectoare economice care, de fapt, au evitat 
aproape în totalitate să contribuie la 
fondurile publice;

Or. it

Amendamentul 248
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii;

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii; 
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subliniază că această criză nu ar trebui 
folosită în mod abuziv drept argument 
pentru a mări impozitele și cheltuielile 
publice în statele membre; regretă faptul 
că organizațiile societății civile, precum 
Open Society Foundation, cu un buget de 
aproape 20 de milioane USD, încă sunt 
exceptate de la cerințele de transparență 
prevăzute în A cincea directivă privind 
combaterea spălării banilor;

Or. en

Amendamentul 249
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii;

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii; 
solicită să se renunțe la votul în 
unanimitate pe probleme fiscale în cadrul 
Consiliului; îndeamnă Președinția 
germană a Consiliului să înregistreze 
progrese rapide pentru a ajunge la un 
acord privind o taxă a UE pe tranzacțiile 
financiare, care ar trebui să includă 
instrumentele financiare derivate; și să 
adopte imediat o taxă digitală aplicabilă 
giganților tehnologici la nivelul UE, acum 
că SUA s-a retras din discuțiile din cadrul 
OCDE;

Or. en

Amendamentul 250
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Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii;

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii; 
reiterează mai ales faptul că redresarea 
după pandemia de COVID-19 și tranziția 
justă către o economie sustenabilă 
necesită mobilizarea de resurse private 
suficiente;

Or. en

Amendamentul 251
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că veniturile publice sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie și tranziția echitabilă către o 
economie durabilă; reamintește că 
evaziunea fiscală și evitarea plății 
impozitelor la nivelul UE se ridică la 160-
190 de miliarde EUR pe an, ceea ce 
constituie venituri lipsă pentru trezorerii;

15. subliniază că veniturile fiscale sunt 
esențiale pentru a finanța redresarea post-
pandemie, restabilind competitivitatea UE 
și tranziția echitabilă către o economie 
durabilă; reamintește că este important să 
se combată frauda fiscală, evaziunea 
fiscală și evitarea plății impozitelor, 
precum și spălarea banilor atât la nivel 
național, cât și la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 252
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Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută planul de acțiune al 
Comisiei pentru o politică cuprinzătoare a 
Uniunii în ceea ce privește prevenirea 
spălării banilor și a finanțării 
terorismului și solicită o propunere 
legislativă ambițioasă, care să prevadă 
consolidarea supravegherii, a 
competențelor și a resurselor la nivel 
european, astfel cum este detaliat în 
Rezoluția B9-0207/2020 a Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 253
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie 
la finanțarea unei tranziții echitabile și a 
unei creșteri durabile, precum și la 
restabilirea finanțelor publice ale statelor 
membre; solicită ca noul pachet de 
resurse să includă veniturile generate de 
politicile UE care să favorizeze atât 
implementarea protecției mediului, cât și 
menținerea unei piețe unice echitabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 254
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Margarida Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 
mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile;

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 
mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile; în acest context, îndeamnă 
statele membre să convină cu privire la 
includerea veniturilor obținute în urma 
licitării certificatelor de emisii din cadrul 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii, la o contribuție 
privind ambalajele din plastic nereciclate 
și la o cotă de 3 % din profitul impozabil 
al fiecărui stat membru, în funcție de baza 
fiscală consolidată comună a societăților; 
solicită includerea suplimentară a 
veniturilor ce rezultă din viitorul 
mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, dintr-un 
tarif unic de piață impus marilor 
companii multinaționale, care beneficiază 
cel mai mult de posibilitățile oferite de 
piața unică, dintr-o impozitare mai 
corectă a întreprinderilor digitale care 
sunt afectate într-o măsură mai mică de 
măsurile de limitare a mișcării 
persoanelor, precum și a veniturilor 
generate de o taxă pe tranzacțiile 
financiare;, de la 

Or. en

Amendamentul 255
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Pascal Canfin

Propunere de rezoluție
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Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să 
includă veniturile generate de politicile UE 
care să favorizeze atât implementarea 
protecției mediului, cât și menținerea unei 
piețe unice echitabile;

16. invită Comisia să sprijine și să 
contribuie la finanțarea unei tranziții 
echitabile și a unei creșteri durabile, 
precum și la restabilirea finanțelor publice 
ale statelor membre; solicită liderilor UE și 
Comisiei să ia măsuri îndrăznețe pentru a 
institui de urgență un pachet de noi 
resurse proprii, care să includă veniturile 
generate de politicile UE care să favorizeze 
atât implementarea protecției mediului, cât 
și menținerea unei piețe unice echitabile; 
reamintește că aceste resurse proprii 
trebuie instituite cât mai repede, cel puțin 
începând cu 2021, și trebuie să fie 
permanente; subliniază faptul că toată 
finanțarea pentru instrumentul de 
redresare al UE trebuie acordată 
suplimentar față de politicile actuale și 
viitoare ale UE și nu trebuie să afecteze 
prioritățile pe termen lung ale Uniunii și 
obiectivele sale strategice și nici să nu 
conducă la reducerea CFM-urilor;

Or. en

Amendamentul 256
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 



AM\1209978RO.docx 151/166 PE655.649v01-00

RO

mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile;

mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile; sprijină propunerile Comisiei 
privind introducerea de noi surse de 
venituri fiscale proprii care să provină, 
printre altele, din activități ale 
întreprinderilor și din economia digitală; 
reiterează solicitarea de a introduce o 
taxă pe tranzacțiile financiare, o bază 
fiscală consolidată comună a societăților 
(CCCTB) și o raportare publică pentru 
fiecare țară în parte în cazul companiilor 
multinaționale;

Or. en

Amendamentul 257
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să 
includă veniturile generate de politicile UE 
care să favorizeze atât implementarea 
protecției mediului, cât și menținerea unei 
piețe unice echitabile;

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită Comisiei să prezinte de urgență 
noul pachet de resurse, care să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 
mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile, pentru a începe rambursarea 
creditelor pe care le va contracta Comisia 
pentru a finanța instrumentul Next 
Generation EU, încă din timpul 
următorului CFM;

Or. en

Amendamentul 258
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să 
includă veniturile generate de politicile 
UE care să favorizeze atât implementarea 
protecției mediului, cât și menținerea unei 
piețe unice echitabile;

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 259
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să 
includă veniturile generate de politicile 
UE care să favorizeze atât implementarea 
protecției mediului, cât și menținerea unei 
piețe unice echitabile;

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 260
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
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Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 
mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile;

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile care să 
atenueze efectele socioeconomice ale 
tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și să promoveze o 
creștere sustenabilă, precum și la 
restabilirea finanțelor publice ale statelor 
membre; solicită ca noul pachet de resurse 
să includă veniturile generate de politicile 
UE care să favorizeze atât implementarea 
protecției mediului, cât și menținerea unei 
piețe unice echitabile;

Or. en

Amendamentul 261
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 
mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
echitabile;

16. invită Comisia să exploreze noi 
politici propuse de instituțiile 
internaționale care sprijină și contribuie la 
finanțarea unei tranziții echitabile și a unei 
creșteri durabile, precum și la restabilirea 
finanțelor publice ale statelor membre; 
solicită ca noul pachet de resurse să includă 
veniturile generate de politicile UE care să 
favorizeze atât implementarea protecției 
mediului, cât și menținerea unei piețe unice 
competitive, echitabile și sustenabile din 
punct de vedere economic;

Or. en

Amendamentul 262
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Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța unei 
strategii industriale strategice a UE, care 
să îi permită industriei să fie mai 
competitivă și mai rezilientă în fața 
șocurilor globale; reiterează necesitatea 
de a pune accentul pe relocarea strategică 
a lanțurilor valorice pentru produse, 
procese și modele de afaceri viabile și 
sustenabile din punct de vedere economic, 
cu scopul de a asigura suveranitatea 
strategică și neutralitatea climatică; 
așadar, îndeamnă la reintegrarea 
lanțurilor de aprovizionare în interiorul 
UE și creșterea producției europene de 
produse esențiale, cum ar fi 
medicamentele, substanțele farmaceutice, 
dispozitivele, echipamentele și materialele 
medicale;

Or. en

Amendamentul 263
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia și Consiliul să 
coopereze într-o manieră mai 
cuprinzătoare cu alte instituții europene 
precum BEI sau BCE pentru dezvoltarea, 
promovarea și introducerea de noi 
instrumente pentru abordarea 
provocărilor socioeconomice și de mediu 
cu care se confruntă UE;

Or. en
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Amendamentul 264
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază că competitivitatea 
industrială și politica climatică se 
consolidează reciproc și că o 
reindustrializare inovatoare și neutră din 
punct de vedere climatic va crea locuri de 
muncă locale și va asigura 
competitivitatea economiei europene;

Or. en

Amendamentul 265
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aprofundarea uniunii economice și 
monetare

Reziliența și sustenabilitatea uniunii 
economice și monetare

Or. en

Amendamentul 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 

eliminat
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încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o 
funcție de stabilizare macroeconomică și 
de coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

Or. en

Amendamentul 267
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o 
funcție de stabilizare macroeconomică și 
de coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

eliminat

Or. en

Amendamentul 268
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 

17. reamintește nevoia urgentă de a 
consolida uniunea bancară și de a 
completa și de a consolida arhitectura 
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reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o 
funcție de stabilizare macroeconomică și 
de coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

UEM;

Or. en

Amendamentul 269
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o 
funcție de stabilizare macroeconomică și 
de coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa arhitectura UEM prin 
introducerea unei posibilități de a renunța 
la moneda comună în vederea protejării 
cetățenilor și a reducerii presiunii asupra 
finanțelor publice în timpul șocurilor 
externe, permițând cursurilor valutare 
flexibile să contribuie la atenuarea 
dezechilibrelor economice și să faciliteze 
creșterea în toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 270
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o funcție 
de stabilizare macroeconomică și de 
coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând, printre 
altele, o capacitate fiscală pentru 
investițiile publice, o funcție de stabilizare 
macroeconomică și de coeziune pentru 
zona euro, finalizarea uniunii bancare și 
un sistem european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj; insistă asupra 
principiului metodei comunitare de a 
îmbunătăți dimensiunea democratică și 
socială a UEM;

Or. en

Amendamentul 271
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o 
funcție de stabilizare macroeconomică și 
de coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 272
Alfred Sant
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o funcție 
de stabilizare macroeconomică și de 
coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării nivelului de trai 
al cetățenilor, reducând presiunea asupra 
finanțelor publice în timpul șocurilor 
externe, astfel încât să se depășească 
dezechilibrele sociale și economice, creând 
o capacitate fiscală pentru investițiile 
publice, o funcție de stabilizare 
macroeconomică și de coeziune solidă 
pentru zona euro și un sistem european de 
reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj;

Or. en

Amendamentul 273
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o funcție 
de stabilizare macroeconomică și de 
coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, finalizând uniunea 
bancară și uniunea piețelor de capital și 
avansând către o capacitate fiscală 
centrală credibilă și către un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

Or. en

Amendamentul 274
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM în vederea protejării cetățenilor și a 
reducerii presiunii asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o funcție 
de stabilizare macroeconomică și de 
coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

17. reamintește nevoia urgentă de a 
completa și de a consolida arhitectura 
UEM cu scopul de a proteja cetățenii și de 
a reduce presiunea asupra finanțelor 
publice în timpul șocurilor externe, astfel 
încât să se depășească dezechilibrele 
sociale și economice, creând o capacitate 
fiscală pentru investițiile publice, o funcție 
de stabilizare macroeconomică și de 
coeziune pentru zona euro și un sistem 
european de reasigurare pentru 
indemnizațiile de șomaj;

Or. en

Amendamentul 275
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. pentru a aprofunda uniunea 
economică și monetară și pentru a-i 
consolida responsabilitatea democratică, 
ar trebui creată funcția de ministru 
european al economiei și finanțelor, în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
din 6 decembrie 2017 intitulată „Noi pași 
către finalizarea uniunii economice și 
monetare a Europei: foaie de parcurs” 
referitoare la un ministru european al 
economiei și finanțelor, precum și cu 
Rezoluția Parlamentului din 
16 februarie 2017 referitoare la 
îmbunătățirea funcționării Uniunii 
Europene valorificând potențialul 
Tratatului de la Lisabona; ministrul 
european al economiei și finanțelor ar 
urma să fie membru al Comisiei și 
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președintele Eurogrupului și al 
Consiliului guvernatorilor Mecanismului 
european de stabilitate; de asemenea, ar 
răspunde în fața Parlamentului 
European, atât în cadrul zonei euro, cât și 
în format lărgit, ar juca un rol activ în 
stabilirea orientărilor strategice ale zonei 
euro și ar participa la dialogul economic, 
după cum se prevede în regulamentul 
actual;

Or. en

Amendamentul 276
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. sprijină pe deplin solicitarea 
adresată de Consiliul bugetar european, 
de instituire a unei capacități fiscale 
permanente, ca o completare naturală a 
unui cadru al UE, capabilă să împrumute 
fonduri semnificative pe piață, axată pe 
protecția cheltuielilor publice cu rol de 
stimulare a creșterii și care ar permite 
oferirea unui răspuns la șocuri severe în 
timp util; 1g subliniază faptul că o astfel 
de capacitate trebuie să răspundă în fața 
Parlamentului European și să aibă la 
bază orientări strategice definite în 
temeiul procedurii de codecizie într-un 
cadru de guvernanță, cu scopul de a 
genera valoare adăugată pentru cetățenii 
săi și pentru întreaga UE, de exemplu 
prin investiții în infrastructuri ecologice, 
digitale și sociale;
_________________
1g Raportul Consiliului bugetar european 
2020: Evaluarea orientării fiscale 
adecvate pentru zona euro 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
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20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Amendamentul 277
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că este extrem de 
importantă modificarea mandatului BCE, 
precizând, drept prim obiectiv, ocuparea 
integrală a forței de muncă și doar apoi 
stabilitatea prețurilor, precum și 
extinzând obiectul său de aplicare prin 
introducerea instrumentelor necesare 
pentru corectarea asimetriilor economice 
dintre statele membre ale zonei euro;

Or. en

Amendamentul 278
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că, în perioade de 
criză, sistemele bancare descentralizate 
oferă stabilitate întregii economii și, în 
special, IMM-urilor; subliniază că aceste 
bănci de dimensiuni mai mici trebuie să 
fie protejate împotriva reglementării 
excesive, deoarece costurile de 
reglementare sunt în mare măsură costuri 
fixe;

Or. de
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Amendamentul 279
Aurore Lalucq

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită creșterea cerințelor de 
capital propriu pentru băncile europene, 
pentru a îmbunătăți reziliența sectorului 
financiar și pentru a consolida 
capacitatea acestuia de a credita 
economia reală, precum și pentru a studia 
posibilitatea unui vehicul public de 
gestionare a activelor; 

Or. fr

Amendamentul 280
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută concluzia din raportul 
Consiliului bugetar european 20201a, 
potrivit căreia inițiative precum SURE și 
instrumentul de redresare ar trebui să fie 
înlocuite de un instrument fiscal 
permanent al UE sau să fie comasate într-
un astfel de instrument;
_________________
1a Raportul Consiliului bugetar european 
2020: Evaluarea orientării fiscale 
adecvate pentru zona euro 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en
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Amendamentul 281
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a 
consolida în continuare sectorul financiar 
prin finalizarea uniunii piețelor de 
capital;

Or. en

Amendamentul 282
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. consideră că este necesar să se 
intervină în sistemul de reglementare și 
supraveghere bancară, permițând o 
flexibilitate sporită în ceea ce privește 
respectarea criteriilor de convergență față 
de țările cu o cerere de credite scăzută și 
aplicând aceleași criterii cu mai multă 
rigoare în cele cu o cerere de credite 
excedentară, inclusiv pentru a evita 
creșterea excesivă a inflației;

Or. en

Amendamentul 283
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. reamintește că costurile cu 
serviciul datoriei rămân scăzute, inclusiv 
din cauza politicii BCE de a menține rate 
scăzute ale dobânzilor; recomandă să se 
ia în considerare ce impact ar avea o 
eventuală creștere a ratelor dobânzii și ce 
riscuri presupune extinderea în 
continuare a bilanțului BCE;

Or. en

Amendamentul 284
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. reamintește că este necesară 
reducerea nivelurilor datoriei publice 
pentru a ajuta economiile europene să fie 
mai reziliente la șocuri, în special în țările 
cu un grad ridicat de îndatorare; 
avertizează cu privire la creșterea 
costurilor de finanțare în viitor, după ce 
politica monetară acomodativă va fi 
relaxată, în special în zona euro;

Or. en

Amendamentul 285
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului și Comisiei.

18. încredințează Președintelui sarcina 
de a-și căuta un loc de muncă adecvat.
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Or. en


