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Amendamentul 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 18
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. pt

Justificare

Consecințele Pactului de stabilitate (PS) sunt clare. Este necesar:
- să se abroge PS și să se înlocuiască cu un veritabil pact pentru ocuparea forței de muncă și 
progres social;
- să se consolideze coeziunea economică și socială prin Fondul de coeziune și prin fonduri 
structurale suplimentare;
- să se creeze un fond de solidaritate, cu contribuții din partea statelor membre din zona euro 
care înregistrează excedent bugetar, pentru a sprijini țările aflate în dificultate în ceea ce 
privește producția, serviciile publice esențiale, crearea de locuri de muncă decente și 
eradicarea sărăciei;
- să se acorde prioritate indicatorilor sociali, locurilor de muncă și salariilor decente, 
protecției sociale și egalității de șanse.
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Amendamentul 19
Jürgen Klute

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 20
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea eficientizării aplicării 
supravegherii bugetare sunt necesare
sancțiuni suplimentare. Aceste sancțiuni
trebuie să consolideze credibilitatea
cadrului de supraveghere bugetară din 
Uniune.

(3) În vederea eficientizării aplicării 
supravegherii bugetare în zona euro este 
necesară asistență suplimentară. 
Eventualele sancțiuni nu ar trebui să 
aducă atingere solidarității politice a 
Uniunii și coeziunii sociale din statele 
sale membre. Stimulentele ar trebui să 
consolideze credibilitatea uniunii 
monetare și să reducă costurile excesive 
ale datoriei suverane.

Or. en

Amendamentul 21
Sven Giegold

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile prezentului regulament 
sunt pe deplin în conformitate cu clauzele 
orizontale ale TFUE, și anume articolele 
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7, 8, 9, 10 și 11, precum și cu dispozițiile 
Protocolului nr. 26 și ale articolului 153
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 22
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cadrul supravegherii bugetare ar 
trebui, în orice caz, să sprijine obiectivele 
și nevoile Uniunii în materie de creștere 
economică și de ocupare a forței de 
muncă și ar trebui să fie însoțit, în special 
în perioadele de criză economică sau 
socială, de eforturi eficace vizând 
stimularea dezvoltării durabile, protecția 
coeziunii sociale și crearea de locuri de 
muncă, respectând totodată prioritățile și 
nevoile specifice ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 23
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sancțiunile aplicabile statelor membre 
a căror monedă este euro în cadrul 
componentei preventive a Pactului de 
stabilitate și creștere trebuie să incite 
statele membre să aplice politici bugetare 
prudente. O politică bugetară prudentă 
trebuie să garanteze că rata de creștere a 
cheltuielilor publice nu depășește în 

(5) Asistența și stimulentele aplicabile 
statelor membre a căror monedă este euro 
în cadrul componentei preventive a 
Pactului de stabilitate și creștere ar trebui
să asigure elaborarea unor politici 
bugetare prudente și adecvate. O politică 
bugetară prudentă trebuie să garanteze că 
rata de creștere a cheltuielilor publice nu 
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principiu o rată de creștere prudentă a 
produsului intern brut (PIB) pe termen 
mediu, cu excepția cazurilor în care 
depășirea este compensată prin creșterea 
veniturilor publice, iar reducerile 
discreționare ale veniturilor sunt 
compensate prin reducerea cheltuielilor.

depășește în principiu o rată de creștere 
prudentă a produsului intern brut (PIB) pe 
termen mediu, cu excepția cazurilor în care 
depășirea este compensată prin creșterea 
veniturilor publice, iar reducerile 
discreționare ale veniturilor sunt 
compensate prin reducerea cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O politica bugetară prudentă trebuie să 
permită atingerea și menținerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu.
Pozițiile bugetare care respectă obiectivul 
pe termen mediu ar trebui să permită 
statelor membre să dispună de o marjă de 
siguranță raportat la valoarea de referință 
de 3 % din PIB pentru deficitul public 
pentru a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și, în același timp, pentru a 
dispune de o marjă de manevră bugetară, 
ținând seama în special de nevoia de 
investiții publice.

(6) O politica bugetară prudentă trebuie să 
permită atingerea și menținerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu.
Pozițiile bugetare care respectă obiectivul 
pe termen mediu ar trebui să permită 
statelor membre să dispună de o marjă de 
siguranță raportat la valorile de referință de 
3 % din PIB pentru deficitul public și de 
60% din PIB pentru datoria publică 
pentru a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și, în același timp, pentru a 
dispune de o marjă de manevră bugetară, 
ținând seama în special de nevoia de 
investiții publice.

Or. de

Amendamentul 25
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul componentei preventive a (7) În cadrul componentei preventive a 
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Pactului de stabilitate și creștere, motivația 
pentru aplicarea unei politici bugetare 
prudente constă din obligația temporară a 
statului membru a cărui monedă este euro 
și a cărui consolidare bugetară nu 
progresează în mod satisfăcător de a 
constitui un depozit purtător de dobândă.
Acest depozit trebuie constituit atunci 
când, în urma unui prim avertisment din 
partea Comisiei, un stat membru continuă 
să aibă un comportament care, chiar dacă 
nu constituie o violare a interdicției de a 
avea deficit excesiv, este imprudent și 
poate dăuna bunei funcționări a uniunii 
economice și monetare, Consiliul emițând, 
prin urmare, o recomandare în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din tratat.

Pactului de stabilitate și creștere, motivația 
pentru aplicarea unei politici bugetare 
prudente constă din obligația temporară a 
statului membru a cărui monedă este euro 
și a cărui consolidare bugetară nu 
progresează în mod satisfăcător de a 
constitui un depozit purtător de dobândă.
Acest depozit trebuie constituit atunci 
când, în urma unui prim avertisment din 
partea Comisiei, un stat membru continuă 
să aibă un comportament care, chiar dacă 
nu constituie o violare a interdicției de a 
avea deficit excesiv sau datorie publică 
excesivă, este imprudent și poate dăuna 
bunei funcționări a uniunii economice și 
monetare, Consiliul emițând, prin urmare, 
o recomandare în conformitate cu articolul 
121 alineatul (4) din tratat.

Or. de

Amendamentul 26
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul componentei corective a 
Pactului de stabilitate și creștere, 
sancțiunile pentru statele membre a căror 
monedă este euro trebuie să ia forma unei 
obligații de a constitui un depozit 
nepurtător de dobândă legat de o decizie a 
Consiliului prin care se stabilește existența 
unui deficit excesiv și de obligația de a 
plăti o amendă în cazul în care nu se 
respectă recomandarea Consiliului de a 
corecta deficitul public excesiv. Sancțiunile 
trebuie impuse indiferent dacă statul 
membru în cauză a fost obligat sau nu să 
constituie un depozit purtător de dobândă.

(9) În cadrul componentei corective a 
Pactului de stabilitate și creștere, 
sancțiunile pentru statele membre a căror 
monedă este euro trebuie să ia forma unei 
obligații de a constitui un depozit 
nepurtător de dobândă legat de o decizie a 
Consiliului prin care se stabilește existența 
unui deficit excesiv sau a unei datorii 
publice excesive și de obligația de a plăti o 
amendă în cazul în care nu se respectă 
recomandarea Consiliului de a corecta 
deficitul public excesiv sau datoria 
publică excesivă. Sancțiunile trebuie 
impuse indiferent dacă statul membru în 
cauză a fost obligat sau nu să constituie un 
depozit purtător de dobândă.
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Or. de

Amendamentul 27
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Consiliul trebuie să aibă posibilitatea 
de a reduce sau a anula sancțiunile impuse 
statelor membre a căror monedă este euro 
pe baza unei propuneri a Comisiei 
formulată în urma unei cereri motivate a 
statului membru vizat. În cadrul 
componentei corective a Pactului de 
stabilitate și creștere, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a propune reducerea 
valorii sancțiunii sau anularea acesteia în 
circumstanțe economice excepționale.

(11) Consiliul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a reduce sau a anula 
sancțiunile impuse statelor membre a căror 
monedă este euro pe baza unei propuneri a
Parlamentului European sau pe baza unei 
cereri a statului membru vizat. În cadrul 
componentei corective a Pactului de 
stabilitate și creștere, Comisia ar trebui să 
aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
propune reducerea valorii sancțiunii sau 
anularea acesteia în circumstanțe 
economice și sociale excepționale.

Or. en

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Depozitul nepurtător de dobândă
trebuie eliberat după corectarea deficitului 
excesiv, în timp ce dobânda acestuia și 
amenzile colectate trebuie distribuite între 
statele membre a căror monedă este euro, 
care nu sunt în situație de deficit excesiv 
și nu fac nici obiectul unei proceduri de 
dezechilibru excesiv.

(12) Depozitul nepurtător de dobândă ar 
trebui eliberat după corectarea deficitului 
excesiv sau a datoriei publice excesive, în 
timp ce dobânda acestuia și amenzile 
colectate ar trebui alocate mecanismului 
permanent de criză (Fondului monetar 
european). Până la instituirea Fondului 
monetar european, aceste amenzi sunt 
creditate în contul Fondului european de 
stabilitate financiară.
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Or. de

Amendamentul 29
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Depozitul nepurtător de dobândă
trebuie eliberat după corectarea deficitului 
excesiv, în timp ce dobânda acestuia și 
amenzile colectate trebuie distribuite între 
statele membre a căror monedă este euro, 
care nu sunt în situație de deficit excesiv 
și nu fac nici obiectul unei proceduri de 
dezechilibru excesiv.

(12) Depozitul nepurtător de dobândă ar 
trebui eliberat după corectarea deficitului 
excesiv, în timp ce dobânda acestuia ar 
trebui folosită pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor Uniunii pe termen 
lung în materie de investiții și creare de 
locuri de muncă, în special în regiunile 
cele mai sărace din Uniune.

Or. en

Amendamentul 30
Sven Giegold

Propunere de regulament
Capitolul II – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni în cadrul componentei preventive 
a Pactului de stabilitate și creștere

Sancțiuni și stimulente în cadrul 
componentei preventive a Pactului de 
stabilitate și creștere

Or. en

Amendamentul 31
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul -3 (nou)



PE458.548v01-00 10/19 AM\856331RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -3 (nou)
Euroobligațiuni comune

(1) Se instituie euroobligațiuni comune în 
zona euro cu scopul de a asigura 
respectarea mai strictă a Pactului de 
stabilitate și de creștere, precum și  
consolidarea convergenței și a 
coordonării politicilor economice.
Euroobligațiunile sunt emise fie în 
schimbul obligațiunilor naționale 
existente la prețul pieței și/sau cu 
reducere, fie în locul obligațiunilor 
naționale.
Aceste obligațiuni comune ar fi utilizate 
în special în oferte publice de schimb, cu 
o reducere adecvată, în cadrul planurilor 
de rambursare a datoriei suverane și 
îndeosebi în cadrul Mecanismului 
european de stabilitate.
(2) Participarea la emisiunea de 
euroobligațiuni comune depinde de 
aderarea la Pactul de stabilitate și de 
creștere reformat și este decisă de 
Consiliu la recomandarea Comisiei.
(3) Euroobligațiunile comune pot reuni 
datoriile publice ale fiecărui stat membru 
participant în limita a 60% din PIB. 
Obligațiunea comună este privilegiată 
față de alte obligațiuni emise de statele 
membre individuale.
(4) Emiterea de euroobligațiuni se 
bazează pe o organizare instituțională și 
administrativă riguroasă, în conformitate 
cu standardele cele mai înalte și cu cele 
mai bune practici ale agențiilor care 
gestionează în prezent datoria suverană în 
statele membre.

Or. en
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Amendamentul 32
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din tratat, adresează unui stat membru o 
recomandare invitându-l să ia măsurile 
necesare de ajustare în cazul unor devieri 
importante persistente sau foarte grave de 
la o politică bugetară prudentă, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97, la 
propunerea Comisiei, Consiliul impune 
constituirea unui depozit purtător de 
dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate
calificată, să respingă propunerea în 
termen de maximum zece zile de la 
adoptarea sa de către Comisie. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

(1) În cazul în care Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din tratat, adresează unui stat membru o 
recomandare invitându-l să ia măsurile 
necesare de ajustare în cazul unor devieri 
importante persistente și foarte grave de la 
o politică bugetară prudentă, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97, la 
propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, Consiliul 
impune constituirea unui depozit purtător 
de dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate
simplă, să respingă propunerea. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Depozitul purtător de dobândă propus 
de Comisie reprezintă 0,2% din produsul 
intern brut (PIB) al statului membru în 
cauză în anul precedent.

(2) Depozitul purtător de dobândă propus 
de Comisie reprezintă 0,01% din produsul 
intern brut (PIB) al statului membru în 
cauză în anul precedent.

Or. en
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Amendamentul 34
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii depozitului putător de 
dobândă sau anularea acestuia, ca urmare a 
unei cereri motivate adresate Comisiei de 
către statul membru în cauză în termen de
zece zile de la adoptarea concluziilor 
Consiliului menționate la alineatul (1).

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii depozitului putător de 
dobândă sau anularea acestuia, ca urmare a 
unei cereri motivate adresate Comisiei de 
către statul membru în cauză în termen de
60 de zile de la adoptarea concluziilor 
Consiliului menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 35
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Convergența fiscală

(1) Până la sfârșitul anului 2011, Comisia 
prezintă un pachet consistent de 
propuneri legislative pentru a furniza un 
cadru fiscal comun la nivel european, 
bine definit, care să asigure convergența, 
buna reglementare și concurența loială.
(2) Pachetul va include:
(a) dispoziții generale privind o bază de 
impozitare consolidată comună pentru 
întreprinderi și creșterea treptată spre 
25% a ratei minime a impozitului pe 
profit;
(b) dispoziții generale privind 
consolidarea cooperării fiscale în vederea 
unui schimb complet de informații, 
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realizat în mod automat, și consolidarea 
luptei împotriva evaziunii fiscale;
(c) o taxă pe tranzacțiile financiare din 
zona euro;
(d) introducerea coordonată a unor taxe 
de mediu;
(e) o taxă pe activitățile financiare în 
funcție de dimensiunea instituției și 
nivelul de finanțare neasigurată pe 
termen scurt;
(f) introducerea unui sistem obligatoriu 
de raportare pe țări cu privire la veniturile 
întreprinderilor și impozitele aferente, 
precum și a unui schimb automat de 
informații.

Or. en

Amendamentul 36
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (6) din tratat, 
Consiliul decide existența unui deficit 
excesiv într-un stat membru, acesta 
impune, la propunerea Comisiei, 
constituirea unui depozit nepurtător de 
dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate 
calificată, să respingă propunerea în termen 
de maximum zece zile de la adoptarea sa 
de către Comisie. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din tratat.

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (6) din tratat, 
Consiliul decide existența unui deficit 
excesiv sau a unei datorii publice excesive
într-un stat membru, acesta impune, la 
propunerea Comisiei, constituirea unui 
depozit nepurtător de dobândă. Se 
consideră că decizia este adoptată de 
Consiliu, cu excepția situației în care acesta 
decide, prin majoritate calificată, să 
respingă propunerea în termen de 
maximum zece zile de la adoptarea sa de 
către Comisie. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din tratat.

Or. de
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Amendamentul 37
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (6) din tratat, 
Consiliul decide existența unui deficit 
excesiv într-un stat membru, acesta 
impune, la propunerea Comisiei, 
constituirea unui depozit nepurtător de 
dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate
calificată, să respingă propunerea în 
termen de maximum zece zile de la 
adoptarea sa de către Comisie. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (6) din tratat, 
Consiliul decide existența unui deficit 
excesiv într-un stat membru, acesta 
impune, la propunerea Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European, 
constituirea unui depozit nepurtător de 
dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate
simplă, să respingă propunerea în termen 
de maximum 30 de zile de la adoptarea sa 
de către Comisie. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din tratat.

Or. en

Amendamentul 38
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Depozitul nepurtător de dobândă 
propus de Comisie reprezintă 0,2% din 
PIB-ul statului membru în cauză în anul 
precedent.

(2) Depozitul nepurtător de dobândă 
propus de Comisie reprezintă 0,01% din 
PIB-ul statului membru în cauză în anul 
precedent.

Or. en



AM\856331RO.doc 15/19 PE458.548v01-00

RO

Amendamentul 39
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În funcție de durata și gravitatea 
procedurii privind deficitul, respectiv 
datoria, depozitul nepurtător de dobândă 
crește cu un anumit procentaj. Comisia, 
în colaborare cu Consiliul, stabilește 
procedura exactă de urmat.

Or. de

Amendamentul 40
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii depozitului nepurtător de 
dobândă sau anularea acestuia, în virtutea 
unor circumstanțe economice excepționale 
sau ca urmare a unei cereri motivate 
adresate Comisiei de către statul membru 
în cauză în termen de zece zile de la 
adoptarea deciziei Consiliului în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (6).

(4) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii depozitului nepurtător de 
dobândă sau anularea acestuia, în virtutea 
unor circumstanțe economice sau sociale
excepționale sau ca urmare a unei cereri 
motivate adresate Comisiei de către statul 
membru în cauză în termen de 60 de zile de 
la adoptarea deciziei Consiliului în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru nu a întreprins în termenul 
prevăzut acțiuni eficiente ca răspuns la 
recomandările sale,în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) din tratat , la 
propunerea Comisiei, Consiliul hotărăște 
dacă statul membru trebuie să plătească o 
amendă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate 
calificată, să respingă propunerea în 
termen de maximum zece zile de la 
adoptarea sa de către Comisie. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

(1) În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru nu a întreprins în termenul 
prevăzut acțiuni eficiente ca răspuns la 
recomandările sale, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) din tratat, la 
propunerea Comisiei, Consiliul hotărăște 
dacă statul membru trebuie să plătească o 
amendă. În conformitate cu articolul 153 
din tratat, nu se aplică amenzi în legătură 
cu recomandările privind chestiunea 
salarizării și/sau negocierile colective din 
sectorul public. Consiliul adoptă decizia
hotărând cu majoritate calificată. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

Or. en

Justificare

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Amendamentul 42
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru nu a întreprins în termenul 
prevăzut acțiuni eficiente ca răspuns la 
recomandările sale,în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) din tratat , la 
propunerea Comisiei, Consiliul hotărăște 
dacă statul membru trebuie să plătească o 
amendă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepția situației 
în care acesta decide, prin majoritate
calificată, să respingă propunerea în 
termen de maximum zece zile de la 
adoptarea sa de către Comisie. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

(1) În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru nu a întreprins în termenul 
prevăzut acțiuni eficiente ca răspuns la 
recomandările sale și nici nu a furnizat o 
explicație cuprinzătoare, în conformitate 
cu articolul 126 alineatul (8) din tratat, la 
propunerea Comisiei și după consultarea 
Parlamentului European, Consiliul poate 
hotărî ca statul membru să plătească o 
amendă. În conformitate cu articolul 153 
din tratat, nu se aplică amenzi în legătură 
cu recomandările privind chestiunea 
salarizării și/sau negocierile colective din 
sectorul public. Se consideră că decizia 
este adoptată de Consiliu, cu excepția 
situației în care acesta decide, prin 
majoritate simplă, să respingă propunerea 
în termen de maximum 30 de zile de la 
adoptarea sa de către Comisie. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

Or. en

Amendamentul 43
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Încălcarea gravă, repetată sau 
continuă a recomandării Consiliului 
poate conduce la pierderea unor finanțări 
viitoare din cadrul fondurilor structurale. 
Comisia, în colaborare cu Consiliul, 
stabilește procedura exactă de urmat în 
ceea ce privește retragerea finanțării.

Or. de
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Amendamentul 44
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Distribuirea dobânzilor și amenzilor Utilizarea dobânzilor și amenzilor

Or. en

Amendamentul 45
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânda acumulată de Comisie la 
depozitele constituite în conformitate cu 
articolul 4 și amenzile colectate în 
conformitate cu articolul 5 constituie „alte 
venituri”, conform articolului 311 din 
tratat, și se distribuie, proporțional cu 
ponderea lor în venitul național brut total 
al statelor membre eligibile, statelor 
membre a căror monedă este euro și care 
nu înregistrează un deficit excesiv 
determinat conform articolului 126 
alineatul (6) din tratat și nu fac obiectul 
unei proceduri de dezechilibru excesiv în 
sensul Regulamentului (UE) nr. […/…].

Dobânda acumulată de Comisie la 
depozitele constituite în conformitate cu 
articolul 4 și amenzile colectate în 
conformitate cu articolul 5 se alocă unui 
mecanism permanent de criză (Fondului 
monetar european). Până la instituirea 
unui astfel de fond, amenzile ar trebui 
creditate în contul Fondului european de 
stabilitate financiară.

Or. de

Amendamentul 46
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânda acumulată de Comisie la 
depozitele constituite în conformitate cu 
articolul 4 și amenzile colectate în 
conformitate cu articolul 5 constituie „alte 
venituri”, conform articolului 311 din 
tratat, și se distribuie, proporțional cu 
ponderea lor în venitul național brut total 
al statelor membre eligibile, statelor 
membre a căror monedă este euro și care 
nu înregistrează un deficit excesiv 
determinat conform articolului 126 
alineatul (6) din tratat și nu fac obiectul 
unei proceduri de dezechilibru excesiv în 
sensul Regulamentului (UE) nr. […/…].

Dobânda acumulată de Comisie la 
depozitele constituite în conformitate cu 
articolul 4 și amenzile colectate în 
conformitate cu articolul 5 constituie „alte 
venituri”, conform articolului 311 din 
tratat, și se folosesc pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor Uniunii pe termen 
lung în materie de investiții și creare de 
locuri de muncă, în special în beneficiul 
celor mai sărace regiuni din Uniune.

Or. en

Amendamentul 47
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
[xx] zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare odată 
ce situația economică revine la normal și 
se oferă asigurări, sub forma unei 
reglementări eficace a piețelor financiare, 
că obligațiunile suverane nu vor mai face 
obiectul speculațiilor.

Or. en


