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Amendamentul 7
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. pt

Justificare

Consecințele Pactului de stabilitate sunt clare. Este necesar, prin urmare: 
- ca Pactul de stabilitate să fie abrogat și înlocuit de un veritabil pact pentru progres 
economic și social;
- să fie consolidată coeziunea economică și socială prin alocarea de resurse suplimentare la 
fondurile structurale și la Fondul de coeziune; 
- să se instituie un Fond al solidarității, pe bază de contribuții ale acelor state din zona euro 
care au excedent bugetar, pentru a sprijini țările ce se confruntă cu dificultăți în producție, 
serviciile publice de maximă importanță, în crearea de locuri de muncă de calitate și în 
eliminarea sărăciei;
- să se acorde prioritate indicatorilor sociali, ocupării forței de muncă și asigurării de salarii 
decente, bunăstării sociale și egalității de șanse.

Amendamentul 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 9
Jürgen Klutea

Propunere de directivă
–
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Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 10
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Este necesar să se profite de experiența
dobândită în primul deceniu de funcționare 
a uniunii economice și monetare. Evoluțiile 
economice recente au generat noi provocări 
la adresa aplicării politicii bugetare în 
cadrul Uniunii și au subliniat în special 
necesitatea stabilirii unor cerințe uniforme 
în ceea ce privește normele și procedurile 
care alcătuiesc cadrele bugetare ale statelor 
membre. În mod particular, este necesar să 
se specifice ce trebuie să facă autoritățile 
naționale pentru a se conforma dispozițiilor 
Protocolului (nr. 12) privind procedura de 
deficit excesiv anexat la tratate, în special 
articolul 3.

(1) Este necesar să se profite de experiența 
dobândită în primul deceniu de funcționare 
a uniunii economice și monetare. Evoluțiile 
economice recente au generat noi provocări 
la adresa aplicării politicii bugetare în 
cadrul Uniunii și au subliniat în special 
necesitatea stabilirii unor cerințe uniforme 
în ceea ce privește normele și procedurile 
care alcătuiesc cadrele bugetare ale statelor 
membre. În mod particular, este necesar să 
se specifice ce trebuie să facă autoritățile 
naționale pentru a se conforma dispozițiilor 
Protocolului (nr. 12) privind procedura de 
deficit excesiv anexat la tratate, în special 
articolul 3, precum și angajamentului lor 
de a implementa strategiile și obiectivele 
politice adoptate de Consiliul European.

Or. en

Amendamentul 11
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou) 



AM\856332RO.doc 5/8 PE458.549v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15 a) Necesitatea de a stabili o legătură 
mai puternică între Pactul de stabilitate și 
creștere, instrumentele macroeconomice, 
orientările integrate și programele 
naționale de reformă prin prezentarea 
acestora într-o formă mai coerentă, 
impune o mai mare comparabilitate a 
bugetelor naționale în ceea ce privește 
cheltuielile, care să fie incluse în diverse 
categorii într-un model propus de 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 12
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme 
detaliate privind caracteristicile cadrelor 
bugetare ale statelor membre necesare 
pentru a asigura eficacitatea procedurii de 
deficit excesiv.

Prezenta directivă stabilește norme 
detaliate privind caracteristicile cadrelor 
bugetare ale statelor membre necesare 
pentru a asigura comparabilitatea 
bugetelor naționale și eficacitatea 
procedurii de deficit excesiv, precum și o 
monitorizare adecvată a contribuției 
statelor membre la obiectivele de politici 
pe care și le-au fixat.

Or. en

Amendamentul 13
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera f 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acordurile privind analiza, destinate să 
mărească transparența elementelor 
procesului bugetar, incluzând printre altele 
mandatul instituțiilor sau al birourilor 
bugetare naționale independente care 
activează în domeniul politicii bugetare;

(f) acordurile privind analiza, destinate să 
mărească transparența și comparabilitatea
elementelor procesului bugetar și al 
componenței acestuia, incluzând printre 
altele mandatul instituțiilor sau al birourilor 
bugetare naționale independente care 
activează în domeniul politicii bugetare;

Or. en

Amendamentul 14
David Casa

Propunere de directivă
Articolul 5 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să dispună de 
norme bugetare numerice care să 
promoveze cu succes respectarea 
obligațiilor în domeniul politicii bugetare a 
statelor membre, conform tratatului.
Aceste norme trebuie să includă în special:

Statele membre trebuie să dispună de 
norme bugetare numerice care să 
promoveze cu succes respectarea 
obligațiilor în domeniul politicii bugetare a 
statelor membre, conform TFUE, 
permițând totodată o marjă de manevră 
pentru reformele structurale care fac 
posibilă îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
în materie de creștere economică și 
ocuparea forței de muncă. Aceste norme 
trebuie să includă în special:

Or. en

Amendamentul 15
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Comisia prezintă un model pentru 
bugetele naționale care să permită 
comparabilitatea acestora din punct de 
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vedere al cheltuielilor, incluse în diverse 
categorii.

Or. en

Amendamentul 16
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc un cadru 
bugetar pe termen mediu eficace care să 
prevadă adoptarea unui orizont de 
planificare bugetară de cel puțin trei ani, 
pentru a se asigura că planificarea bugetară 
națională se înscrie într-o perspectivă de 
planificare bugetară multianuală.

1. Pe baza modelului propus de Comisiei, 
statele membre stabilesc un cadru bugetar 
pe termen mediu eficace care să prevadă 
adoptarea unui orizont de planificare 
bugetară de cel puțin trei ani, pentru a se 
asigura că planificarea bugetară națională 
se înscrie într-o perspectivă de planificare 
bugetară multianuală.

Or. en

Amendamentul 17
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o declarație a priorităților 
guvernamentale pe termen mediu, defalcate 
în funcție de rubricile principale de venituri 
și cheltuieli și în funcție de subsectorul 
administrației publice, arătând modalitatea 
de realizare a ajustării în direcția atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 
comparație cu previziunile, în condițiile în 
care politicile rămân neschimbate.

(c) o declarație a priorităților 
guvernamentale pe termen mediu, defalcate 
în funcție de rubricile principale de venituri 
și cheltuieli și în funcție de subsectorul 
administrației publice, arătând modalitatea 
de realizare a ajustării în direcția atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 
comparație cu previziunile, în condițiile în 
care politicile rămân neschimbate, și 
modul în care se asigură realizarea 
obiectivelor de politică stabilite de 
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Consiliul European.

Or. en

Amendamentul 18
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă intră în vigoare după 
restabilirea condițiilor economice 
normale și după ce devine clar că, grație 
unei bune reglementări a piețelor 
financiare, obligațiunile de stat nu mai 
fac obiectul speculațiilor.

Or. en


