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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(1) Articolul 48 alineatul (6) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) permite 
Consiliului European, hotărând în 
unanimitate și după consultarea 
Parlamentului European, a Comisiei și, în 
anumite cazuri, a Băncii Centrale 
Europene, să adopte o decizie de 
modificare, integrală sau parțială, a 
dispozițiilor părții a treia din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE). O astfel de decizie nu poate 
extinde competențele atribuite Uniunii prin 
tratate și intrarea sa în vigoare este 
condiționată de aprobarea sa ulterioară de 
către statele membre în conformitate cu 
normele lor constituționale.

(1) Articolul 48 alineatul (6) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) permite 
Consiliului European, hotărând în 
unanimitate și după consultarea 
Parlamentului European, a Comisiei și, în 
anumite cazuri, a Băncii Centrale 
Europene, să adopte o decizie de 
modificare, integrală sau parțială, a 
dispozițiilor părții a treia din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE). O astfel de decizie nu poate 
extinde competențele atribuite Uniunii prin 
tratate și intrarea sa în vigoare este 
condiționată de aprobarea sa ulterioară de 
către toate statele membre ale UE în 
conformitate cu normele lor 
constituționale.

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice care state membre ale Uniunii Europene vor avea 
obligația de a aproba modificarea propusă a tratatului.

Amendamentul 2

Proiect de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(3a) În cadrul reuniunii sale din 16 
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decembrie 2010, Consiliul European a 
fost, de asemenea, de acord că statele 
membre care nu au introdus moneda euro 
pot decide să participe ad hoc la 
operațiunile desfășurate în cadrul 
mecanismului. 

Justificare

Acest amendament este conform cu concluziile reuniunii Consiliului European din decembrie 
2010.

Amendamentul 3

Proiect de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4) Mecanismul de stabilitate va oferi
instrumentul necesar pentru abordarea 
unor astfel de cazuri de risc la adresa 
stabilității financiare a zonei euro în 
ansamblu, astfel cum au fost 
experimentate în 2010, și prin urmare va 
contribui la menținerea stabilității 
economice și financiare a Uniunii înseși. În 
cadrul reuniunii sale din 16 decembrie 
2010, Consiliul European a convenit că, 
întrucât acest mecanism este destinat să 
garanteze stabilitatea financiară a zonei 
euro în ansamblu, articolul 122 alineatul
(2) din TFUE nu va mai fi necesar în acest 
scop. Prin urmare, șefii de stat sau de 
guvern au convenit că acesta nu ar mai 
trebui să fie utilizat în acest scop.

(4) Mecanismul de stabilitate va oferi un 
instrument necesar pentru abordarea unor 
astfel de cazuri de risc la adresa stabilității 
financiare a zonei euro, compuse din 
statele membre a căror monedă este euro,
astfel cum au fost experimentate în 2010, și 
va contribui la menținerea stabilității 
economice și financiare a Uniunii înseși. În 
cadrul reuniunii sale din 16 decembrie 
2010, Consiliul European a convenit că, 
întrucât acest mecanism este destinat să 
garanteze stabilitatea financiară a zonei 
euro în ansamblu, articolul 122 alineatul
(2) din TFUE nu va mai fi necesar în acest 
scop începând de la data intrării în 
vigoare a prezentei decizii.

Amendamentul 4

Proiect de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4a) Mecanismul de stabilitate va 
completa măsurile suplimentare utilizate 
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pentru reducerea riscurilor la adresa 
stabilității financiare, inclusiv 
consolidarea componentelor preventive și 
corective ale Pactului de stabilitate și de 
creștere, supravegherea mai intensă a 
bugetelor naționale și utilizarea de noi 
proceduri privind dezechilibrele 
macroeconomice.

Amendamentul 5

Proiect de decizie
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4b) Statele membre, în special cele a 
căror monedă este euro, trebuie să 
coopereze în spiritul solidarității pentru a 
aborda chestiunile legate de 
competitivitatea  pe termen mediu și lung 
și dezechilibrele macroeconomice dintre 
statele membre.

Amendamentul 6

Proiect de decizie
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4c) Comisia ar trebui să elaboreze, sub 
forma unei propuneri care să fie adoptată 
în cadrul procedurii legislative ordinare, 
un ansamblu de reguli detaliate care să 
stabilească modul de reglementare și de 
funcționare al mecanismului de stabilitate 
și ar trebui să specifice instrumentele a 
căror utilizare ar urma să țină de 
competența sa. 
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Amendamentul 7

Proiect de decizie
Considerentul 4d (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4d) Comisia ar trebui să ia în considerare 
și alte mecanisme prin care să se asigure 
stabilitatea financiară a zonei euro și ar 
trebui să prezinte propunerile legislative 
necesare.

Amendamentul 8

Proiect de decizie
Considerentul 4e (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4e) Comisia ar trebui să analizeze 
potențialul unui viitor sistem de euro-
obligațiuni, ca mecanism suplimentar de 
menținere a stabilității zonei euro, și ar 
trebui să studieze în special condițiile în 
care un asemenea sistem ar fi benefic 
pentru toate statele membre participante 
și pentru zona euro în ansamblul său.

Amendamentul 9

Proiect de decizie
Considerentul 4f (nou)

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

(4f) Criza a evidențiat necesitatea 
accelerării unui proces de convergență 
economică echilibrat, sustenabil și pe 
deplin funcțional și a coordonării 
politicilor dincolo de cadrul actual, 
contribuind astfel la consolidarea metodei 
Uniunii. În consecință, orice revizuire 
ulterioară a TFUE în cadrul procedurii 
normale ar trebui să conțină propuneri 
care să vizeze asigurarea faptului că 
dispozițiile referitoare la instituirea și 
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funcționarea oricărui mecanism de 
stabilitate sunt integrate și implementate 
în temeiul metodei Uniunii.

Amendamentul 10

Proiect de decizie
Articolul 1 

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

La articolul 136 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, se 
introduce un alineat cu următorul text:

La articolul 136 alineatul (1) din TFUE 
se adaugă litera (c), cu următorul 
cuprins:

„(3) Statele membre a căror monedă este 
euro pot institui un mecanism de 
stabilitate care urmează să fie activat în 
cazul în care este indispensabil, pentru a 
garanta stabilitatea zonei euro în 
ansamblu. Acordarea oricărei asistențe 
financiare necesare în temeiul 
mecanismului va face obiectul unei stricte 
condiționări.”.

„(c) a institui un mecanism de stabilitate 
permanent pentru a garanta stabilitatea 
zonei euro compuse din statele membre a 
căror monedă este euro. Statele membre a 
căror monedă nu este euro pot decide să 
participe la acest mecanism. Acordarea 
oricărei asistențe financiare necesare în 
temeiul mecanismului va face obiectul unei 
stricte condiționări, în conformitate cu 
principiile și obiectivele Uniunii, astfel 
cum sunt stabilite în Tratatul privind 
Uniunea Europeană și în prezentul tratat.
Mecanismul de stabilitate permanent este 
proiectat astfel încât să promoveze 
disciplina bugetară și să contribuie la o 
situație sustenabilă pe termen lung a 
finanțelor publice.”

Amendamentul 11

Proiect de decizie
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

Articolul 1a
La articolul 136 alineatul (2) din TFUE, 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
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„La votul privind măsurile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) și (b) iau parte 
numai membrii Consiliului reprezentând 
statele membre a căror monedă este euro. 
În ceea ce privește alineatul (1) litera (c), 
la vot iau parte numai membrii 
Consiliului reprezentând statele membre a 
căror monedă este euro și cei 
reprezentând state membre care participă 
și contribuie la mecanismul de stabilitate 
permanent.”

Amendamentul 12

Proiect de decizie
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Consiliul European Amendamentul

Statele membre notifică fără întârziere 
Secretariatului General al Consiliului 
finalizarea procedurilor pentru aprobarea 
prezentei decizii în conformitate cu 
normele lor constituționale.

Toate statele membre ale UE notifică fără 
întârziere Secretariatului General al 
Consiliului finalizarea procedurilor pentru 
aprobarea prezentei decizii în conformitate 
cu normele lor constituționale.

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice care state membre ale Uniunii Europene notifică 
Secretarului General al Consiliului finalizarea procedurilor pentru aprobarea prezentei 
decizii.



AD\857471RO.doc 9/9 PE456.896v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 14.2.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

35
6
0

Membri titulari prezenți la votul final Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan 
Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, 
Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-
Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, 
Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, 
Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay 
Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa 
Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler

Membri supleanți [articolul 187 
alineatul (2)] prezenți la votul final

Roberto Gualtieri


