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Amendamentul 7 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât răspunsul Comisiei Europene 
la criza economică, socială și 
democratică, cum ar fi cadrul de 
guvernanță economică, a limitat 
permanent alegerile în materie de politică 
ale unor guverne și parlamente naționale 
suverane și alese în mod democratic, 
previne controlul democratic de către 
popoarele Europei și impune o austeritate 
permanentă;  

Or. en 
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Amendamentul 8 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. subliniază că nivelurile datoriilor 
publice și externe ale țărilor periferice din 
UE sunt printre cele mai ridicate din 
lume, ceea ce reprezintă o consecință a 
naturii asimetrice a procesului de 
integrare; reamintește că aceste datorii au 
constituit pretextul pentru impunerea 
unor măsuri de austeritate, ale căror 
consecințe reale sunt creșterea sărăciei și 
a datoriilor; consideră că este imperativ 
să se abordeze problema datoriilor, prin 
renegocierea acestora (prin restructurare 
și reducerea lor de o manieră 
substanțială) și aducerea lor la niveluri 
sustenabile, acesta fiind un act de justiție 
elementară, care trebuie întreprins 
urgent;  

Or. en 
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Amendamentul 9 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Dimitrios Papadimoulis 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 16 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia, precum și toate părțile 
interesate, să analizeze toate opțiunile 
pentru consolidarea UEM și pentru a o 
face mai rezistentă și mai favorabilă 
creșterii, ocupării forței de muncă și 
stabilității, cu o dimensiune socială care 
să aibă ca scop protejarea economiei de 
piață sociale a UE și respectarea dreptului 
la negocieri colective, în cadrul căreia s-
ar asigura coordonarea politicilor sociale 
ale statelor membre, inclusiv stabilirea 
unui mecanism privind salariul sau 
venitul minim care să corespundă fiecărui 
stat membru și să fie decis de fiecare stat 
membru și care să susțină combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii, 
precum și mobilitatea și flexibilitatea 
voluntare la nivel de profesii și de state 
membre; 
 

16. consideră că Pactul de stabilitate, 
Tratatul privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare și legislația din 
domeniul guvernanței economice, cum ar 
fi pachetul privind guvernanța economică 
și pachetul privind supravegherea și 
monitorizarea bugetară, precum și Pactul 
euro plus, trebuie revocate; îndeamnă 
Comisia să ia inițiativa de a schimba 
radical politica macroeconomică pentru a 
asigura responsabilitatea democratică, 
transparența și capacitatea statelor 
membre de a urmări politici care răspund 
nevoilor lor, inclusiv prin măsuri de 
stimulare fiscală echilibrate din punct de 
vedere social;  

Or. en 
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Amendamentul 10 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Dimitrios Papadimoulis 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 17 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  17a. este ferm convins că structura 
guvernanței economice și a UEM este 
opacă și nedemocratică; insistă ca Pactul 
de stabilitate și creștere să fie înlocuit cu 
un pact real de ocupare a forței de muncă 
și de dezvoltare, bazat pe criterii sociale și 
de mediu care să fie spre beneficiul 
tuturor cetățenilor din UE; solicită, de 
asemenea, organizarea unei conferințe 
interguvernamentale cu scopul de a 
abroga pactul bugetar și recomandă 
suspendarea sa imediată până la 
organizarea acestei conferințe; 

Or. en 
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Amendamentul 11 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  15a. consideră că legislația care 
reglementează uniunea bancară servește 
doar intereselor financiare ale marelui 
capital din UE și încalcă principii 
democratice elementare; susține 
abrogarea legislației care reglementează 
uniunea bancară și necesitatea de a 
asigura controlul public democratic 
asupra sistemului bancar; 

Or. en 
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Amendamentul 12 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, Dimitrios Papadimoulis 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 15 b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  15b. solicită modificarea fundamentală a 
statutului și a mandatului BCE pentru a 
garanta controlul său democratic și politic 
de către statele membre pe picior de 
egalitate; consideră că este esențial să se 
restituie statelor membre puterea de a 
decide cu privire la politicile economice 
esențiale, cum ar fi politica monetară; 

Or. en 
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Amendamentul 13 
Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 15 c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  15c. consideră că este necesar ca BCE să 
fie transformată într-un creditor 
principal, care să poată acționa ca o 
bancă centrală națională normală și să 
stimuleze, astfel, economia în caz de 
deflație și de recesiune; în acest context, 
insistă că BCE și BEI ar trebui să 
finanțeze direct investițiile publice în 
sprijinul economiei reale, mai degrabă 
decât noi bule ale prețurilor activelor;  

Or. en 
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Amendamentul 14 
Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Jean-Luc 
Mélenchon 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2a. solicită instituirea de programe de 
sprijin pentru acele state membre care ar 
dori să negocieze ieșirea din zona euro pe 
motiv că participarea lor a devenit 
nesustenabilă și de nesuportat; consideră 
că astfel de programe ar oferi o 
compensație adecvată pentru daunele 
sociale și economice provocate; 

Or. en 
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Amendamentul 15 
Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jean-
Luc Mélenchon 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. solicită să fie elaborate planuri de 
urgență prin care să fie sprijinite 
economiile țărilor în care a intervenit 
troica, care să prevadă resurse financiare 
și excepțiile necesare în ceea ce privește 
funcționarea pieței unice și politicile 
comune; 

Or. en 

 


