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Amendamentul 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare 
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 21
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament – act de modificare
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. pt

Justificare

Consecințele Pactului de stabilitate sunt clare. Este necesar:
- să se abroge PS și să fie înlocuit cu un veritabil Pact de ocupare a forței de muncă și 
progres social;
- să se stimuleze coeziunea economică și socială prin intermediul fondurilor structurale și al 
Fondului de coeziune;
- să se creeze un fond de solidaritate, la care să contribuie țările din zona euro care prezintă 
un excedent bugetar, să se acorde sprijin țărilor care se confruntă cu dificultăți de producție, 
serviciilor publice vitale, creării de locuri de muncă protejate de drepturi și eradicării 
sărăciei;
- să se acorde prioritate indicatorilor social, locurilor de muncă și salariilor decente, 
securității sociale și egalității de șanse. 
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Amendamentul 22
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu ocazia procedurii de stabilire a 
existenței unui deficit excesiv pe baza 
criteriului datoriei și a etapelor care 
conduc la aceasta, este necesar să se țină 
cont de întreaga gamă de factori relevanți 
examinați în raportul Comisiei, în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, în 
cazul în care ponderea datoriei publice în 
produsul intern brut nu depășește 
valoarea de referință.

eliminat

Or. en

Justificare

Considerentul 8 contrazice considerentul 7, precum și articolul 126 din tratat („ține seama de 
toți ceilalți factori relevanți”).

Amendamentul 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Evaluarea eficienței acțiunilor 
întreprinse va avea de câștigat din 
respectarea obiectivelor privind cheltuielile 
publice, coroborată cu implementarea 
măsurilor specifice planificate pe partea 
veniturilor.

(11) Evaluarea eficienței acțiunilor 
întreprinse va avea de câștigat din 
respectarea obiectivelor privind cheltuielile 
publice și veniturile fiscale, coroborată cu 
implementarea măsurilor specifice 
planificate.

Or. en

Justificare

Urmărește să asigure axarea consolidării finanțelor publice atât pe controlul cheltuielilor, 
cât și pe generarea de venituri, astfel încât să nu se rateze nicio ocazie de însănătoșire a 
finanțelor publice. 

Amendamentul 25
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Evaluarea eficienței acțiunilor 
întreprinse va avea de câștigat din 
respectarea obiectivelor privind cheltuielile 
publice, coroborată cu implementarea
măsurilor specifice planificate pe partea 
veniturilor.

(11) Evaluarea eficienței acțiunilor 
întreprinse va avea de câștigat din 
respectarea obiectivelor privind cheltuielile 
publice și veniturile fiscale, coroborată cu 
implementarea altor măsuri specifice 
planificate.

Or. en

Amendamentul 26
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Dispozițiile prezentului regulament 
respectă în totalitate clauzele orizontale 
ale TFUE, și anume articolele 7, 8, 9, 10 
și 11, precum și dispozițiile Protocolului 
26 și ale articolului 153 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deficitul public excesiv care depășește 
valoarea de referință se consideră 
excepțional în conformitate cu articolul 
126 alineatul (2) litera (a) din tratat atunci 
când își are originea într-un eveniment
neobișnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru și care are o 
influență majoră asupra poziției financiare 
a administrației publice, sau atunci când 
acesta rezultă dintr-o recesiune economică
gravă.

(1) Deficitul public excesiv care depășește 
valoarea de referință se consideră 
excepțional în conformitate cu articolul 
126 alineatul (2) litera (a) din tratat atunci 
când își are originea într-un eveniment 
aflat în afara controlului respectivului stat 
membru și care are o influență majoră 
asupra poziției financiare a administrației 
publice, sau atunci când acesta rezultă 
dintr-o recesiune economică .

Or. de

Amendamentul 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 1a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când raportul dintre datoria 
publică și produsul intern brut (PIB) 
depășește valoarea de referință, trebuie 
considerat că acesta scade suficient și se 
apropie de valoarea de referință într-un 
ritm satisfăcător, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (2) litera (b) din 
tratat, în cazul în care diferența față de 
valoarea de referință s-a redus în cei trei 
ani precedenți într-un ritm de o 
douăzecime pe an. Pentru o perioadă de 3 
ani de la [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament – a se completa 
ulterior], se va ține cont de caracterul 
retroactiv al acestui indicator în momentul 
aplicării acestuia.

(1a) Atunci când raportul dintre datoria 
publică și produsul intern brut (PIB) 
depășește valoarea de referință și cu 
condiția ca nivelul activității economice să 
fi fost superior potențialului economiei pe 
parcursul ultimilor trei ani, trebuie 
considerat că acesta scade suficient și se 
apropie de valoarea de referință într-un 
ritm satisfăcător, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (2) litera (b) din 
tratat, în cazul în care diferența față de 
valoarea de referință s-a redus în cei trei 
ani precedenți într-un ritm de ordinul unei 
douăzecimi pe an. Pentru o perioadă de 3 
ani de la [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament – a se completa 
ulterior], se va ține cont de caracterul 
retroactiv al acestui indicator în momentul 
aplicării acestuia.”

Or. en

Justificare

Adăugarea normei privind o rată precisă de reducere a datoriei publice va înrăutăți 
caracterul prociclic al Pactului de stabilitate. Într-o perioadă de scădere a activității 
economice, în condițiile în care deficitele cresc, iar PIB-ul nominal scade, este extrem de 
dificil să se mențină datoria - exprimată în procente din PIB - sub control, deoarece se 
produc consecințe atât la numărător, cât și la numitor. În consecință, aplicarea unei astfel de 
„reduceri a datoriei” va agrava și va accentua încetinirea activității economice, ceea ce va 
îngreuna și mai mult îndeplinirea obiectivelor privind finanțele publice. 

Amendamentul 29
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 1a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când raportul dintre datoria 
publică și produsul intern brut (PIB) 
depășește valoarea de referință, trebuie 
considerat că acesta scade suficient și se 
apropie de valoarea de referință într-un 
ritm satisfăcător, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (2) litera (b) din 
tratat, în cazul în care diferența față de 
valoarea de referință s-a redus în cei trei 
ani precedenți într-un ritm de o 
douăzecime pe an. Pentru o perioadă de 3 
ani de la [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament – a se completa 
ulterior], se va ține cont de caracterul 
retroactiv al acestui indicator în momentul 
aplicării acestuia.

(1a) Atunci când raportul dintre datoria 
publică și produsul intern brut (PIB) 
depășește valoarea de referință, trebuie 
considerat că acesta scade suficient și se 
apropie de valoarea de referință într-un 
ritm satisfăcător, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (2) litera (b) din 
tratat, în cazul în care diferența față de 
valoarea de referință s-a redus în cei trei 
ani precedenți într-un ritm mediu de o 
douăzecime pe an, ca valoare de referință, 
în urma unui evaluări realizate pe o 
perioadă de trei ani. Pentru o perioadă de 
3 ani de la [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament – a se completa 
ulterior], se va ține cont de caracterul 
retroactiv al acestui indicator în momentul 
aplicării acestuia.

Or. en

Amendamentul 30
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când raportul dintre datoria 
publică și produsul intern brut (PIB) 
depășește valoarea de referință, trebuie 
considerat că acesta scade suficient și se 
apropie de valoarea de referință într-un 
ritm satisfăcător, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (2) litera (b) din 
tratat, în cazul în care diferența față de 
valoarea de referință s-a redus în cei trei 
ani precedenți într-un ritm de o 
douăzecime pe an. Pentru o perioadă de 3 
ani de la [data intrării în vigoare a 

(1a) Atunci când raportul dintre datoria 
publică și produsul intern brut (PIB) 
depășește valoarea de referință, trebuie 
considerat că acesta scade suficient și se 
apropie de valoarea de referință într-un 
ritm satisfăcător, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (2) litera (b) din 
tratat, în cazul în care diferența față de 
valoarea de referință s-a redus în cei trei 
ani precedenți într-un ritm de o 
douăzecime pe an, cu condiția ca produsul 
intern brut (PIB) să fi crescut la rata sa 
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prezentului regulament – a se completa 
ulterior], se va ține cont de caracterul 
retroactiv al acestui indicator în momentul 
aplicării acestuia.

potențială timp de doi ani înaintea anului 
de referință. Dacă această condiție nu este 
îndeplinită, se consideră că raportul 
dintre datoria publică și PIB se află în 
situația de exces temporar și înregistrează 
o tendință de diminuare suficient de 
accentuată, cu condiția ca statul membru 
să se conformeze normei privind 
elaborarea unor politici fiscale durabile, 
în conformitate cu definiția din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97. Raportul 
de reducere a datoriei se revizuiește la 
fiecare trei ani. Pentru o perioadă de 3 ani 
de la [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament – a se completa ulterior], se va 
ține cont de caracterul retroactiv al acestui 
indicator în momentul aplicării acestuia.

Or. en

Amendamentul 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 
Comisia ia în considerare toți factorii 
relevanți, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluția poziției 
economice pe termen mediu (în special 
potențialul de creștere, condițiile ciclice 
predominante, inflația, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum și 
evoluția poziției bugetare pe termen mediu
(în special eforturile de consolidare 
bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investițiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei comune de dezvoltare pentru 

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 
Comisia ia în considerare toți factorii 
relevanți, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluția poziției 
economice pe termen mediu (în special 
potențialul de creștere, condițiile ciclice 
predominante, inflația, dezechilibrele 
macroeconomice excesive, poziția netă a 
economiilor sectorului privat), precum și 
evoluția poziției bugetare pe termen mediu
(în special eforturile de consolidare 
bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investițiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
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Uniunea Europeană și calitatea generală a 
finanțelor publice, în special respectarea 
Directivei [...] a Consiliului privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre). Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluțiile pertinente ale poziției 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadențelor și moneda în care este 
exprimată datoria, operațiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate și alte active 
publice; garanțiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoriile explicite și 
implicite legate de îmbătrânirea populației 
și datoria privată, în măsura în care aceasta 
poate reprezenta o datorie contingentă 
implicită pentru guvern). Pe lângă aceasta, 
Comisia ține seama de orice alți factori 
care, în opinia statului membru în cauză, 
sunt relevanți pentru evaluarea globală a 
depășirii valorii de referință, din punct de 
vedere al calității, și pe care statul membru 
i-a prezentat Comisiei și Consiliului. În 
acest context, o atenție specială va fi 
acordată contribuțiilor financiare destinate 
promovării solidarității internaționale și 
atingerii obiectivelor de politică ale 
Uniunii, printre care stabilitatea financiară.

strategiei comune de dezvoltare pentru 
Uniunea Europeană și calitatea generală a 
finanțelor publice, în special respectarea 
Directivei [...] a Consiliului privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre). Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluțiile pertinente ale poziției 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadențelor și moneda în care este 
exprimată datoria, operațiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate și alte active 
publice; garanțiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoriile explicite și 
implicite legate de îmbătrânirea populației 
și datoria privată, în măsura în care aceasta 
poate reprezenta o datorie contingentă 
implicită pentru guvern). Pe lângă aceasta, 
Comisia ține seama de orice alți factori 
care, în opinia statului membru în cauză, 
sunt relevanți pentru evaluarea globală a 
depășirii valorii de referință, din punct de 
vedere al calității, și pe care statul membru 
i-a prezentat Comisiei și Consiliului. În 
acest context, o atenție specială va fi 
acordată contribuțiilor financiare destinate 
promovării solidarității internaționale și 
atingerii obiectivelor de politică ale 
Uniunii, printre care stabilitatea financiară
și coeziunea socială și regională.

Or. en

Amendamentul 32
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 
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Comisia ia în considerare toți factorii 
relevanți, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluția poziției 
economice pe termen mediu (în special 
potențialul de creștere, condițiile ciclice 
predominante, inflația, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum și 
evoluția poziției bugetare pe termen mediu
(în special eforturile de consolidare 
bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investițiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei comune de dezvoltare pentru 
Uniunea Europeană și calitatea generală a 
finanțelor publice, în special respectarea 
Directivei [...] a Consiliului privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre). Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluțiile pertinente ale poziției 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadențelor și moneda în care este 
exprimată datoria, operațiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate și alte active 
publice; garanțiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoriile explicite și 
implicite legate de îmbătrânirea populației 
și datoria privată, în măsura în care aceasta 
poate reprezenta o datorie contingentă 
implicită pentru guvern). Pe lângă aceasta, 
Comisia ține seama de orice alți factori 
care, în opinia statului membru în cauză, 
sunt relevanți pentru evaluarea globală a 
depășirii valorii de referință, din punct de 
vedere al calității, și pe care statul membru 
i-a prezentat Comisiei și Consiliului. În 
acest context, o atenție specială va fi 
acordată contribuțiilor financiare destinate 
promovării solidarității internaționale și 
atingerii obiectivelor de politică ale 
Uniunii, printre care stabilitatea financiară.

Comisia ia în considerare toți factorii 
relevanți, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluția poziției 
economice și sociale pe termen mediu (în 
special potențialul de creștere, condițiile 
ciclice predominante, rata sărăciei, 
inegalitățile în materie de venituri, ratele 
șomajului, inflația, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum și 
evoluția poziției bugetare pe termen mediu
(în special eforturile de consolidare 
bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investițiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei comune de dezvoltare pentru 
Uniunea Europeană și calitatea generală a 
finanțelor publice, în special respectarea 
Directivei [...] a Consiliului privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre). Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluțiile pertinente ale poziției 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadențelor și moneda în care este 
exprimată datoria, operațiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate și alte active 
publice; garanțiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoriile explicite și 
implicite legate de îmbătrânirea populației 
și datoria privată, în măsura în care aceasta 
poate reprezenta o datorie contingentă 
implicită pentru guvern). Pe lângă aceasta, 
Comisia ține seama de orice alți factori 
care, în opinia statului membru în cauză, 
sunt relevanți pentru evaluarea globală a 
depășirii valorii de referință, din punct de 
vedere al calității, și pe care statul membru 
i-a prezentat Comisiei și Consiliului. În 
acest context, o atenție specială și explicită
va fi acordată contribuțiilor financiare 
destinate promovării solidarității 
internaționale și atingerii obiectivelor de 
politică ale Uniunii, printre care stabilitatea 
financiară, sarcina financiară aferentă 
operațiunilor de recapitalizare și altor 
ajutoare de stat temporare acordate 
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sectorului financiar pe durata crizei, 
precum și împrumuturile și garanțiile 
acordate în cadrul operațiunilor de 
gestionare a crizei datoriei suverane.

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 
Comisia ia în considerare toți factorii 
relevanți, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluția poziției 
economice pe termen mediu (în special 
potențialul de creștere, condițiile ciclice 
predominante, inflația, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum și 
evoluția poziției bugetare pe termen mediu
(în special eforturile de consolidare 
bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investițiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei comune de dezvoltare pentru 
Uniunea Europeană și calitatea generală a 
finanțelor publice, în special respectarea 
Directivei [...] a Consiliului privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare 
ale statelor membre). Raportul va analiza, 
de asemenea, evoluțiile pertinente ale 
poziției datoriei pe termen mediu (acesta 
va reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadențelor și moneda în care este 
exprimată datoria, operațiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate și alte active 
publice; garanțiile, în principal cele legate 

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 
Comisia ia în considerare toți factorii 
relevanți, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluția poziției 
economice pe termen mediu (în special 
potențialul de creștere, condițiile ciclice 
predominante, inflația, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum și 
evoluția poziției bugetare pe termen mediu
(în special eforturile de consolidare 
bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investițiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei comune de dezvoltare pentru 
Uniunea Europeană și calitatea generală a 
finanțelor publice. Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluțiile pertinente ale poziției 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadențelor și moneda în care este 
exprimată datoria, operațiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate și alte active 
publice; garanțiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoria privată,
deoarece poate reprezenta o datorie 
contingentă implicită pentru guvern). Pe 
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de sectorul financiar; datoriile explicite și 
implicite legate de îmbătrânirea populației 
și datoria privată, în măsura în care
aceasta poate reprezenta o datorie 
contingentă implicită pentru guvern). Pe 
lângă aceasta, Comisia ține seama de orice 
alți factori care, în opinia statului membru 
în cauză, sunt relevanți pentru evaluarea 
globală a depășirii valorii de referință, din 
punct de vedere al calității, și pe care statul 
membru i-a prezentat Comisiei și 
Consiliului. În acest context, o atenție 
specială va fi acordată contribuțiilor 
financiare destinate promovării solidarității 
internaționale și atingerii obiectivelor de 
politică ale Uniunii, printre care stabilitatea 
financiară.

lângă aceasta, Comisia ține seama de orice 
alți factori care, în opinia statului membru 
în cauză, sunt relevanți pentru evaluarea 
globală a depășirii valorii de referință, din 
punct de vedere al calității, și pe care statul 
membru i-a prezentat Comisiei și 
Consiliului. În acest context, o atenție 
specială va fi acordată contribuțiilor 
financiare destinate promovării solidarității 
internaționale și atingerii obiectivelor de 
politică ale Uniunii, printre care stabilitatea 
financiară.

Or. de

Amendamentul 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera d 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

(4) Comisia și Consiliul fac o evaluare 
globală echilibrată a tuturor factorilor 
relevanți, în special a măsurii în care 
acești factori atenuanți sau agravanți 
influențează evaluarea respectării 
criteriului datoriei și/sau a criteriului 
deficitului. La evaluarea conformității pe 
baza criteriul deficitului, dacă ponderea 
datoriei publice în PIB depășește valoarea 
de referință, acești factori trebuie luați în 
considerare în etapele care conduc la 
decizia privind existența unui deficit 
excesiv conform prevederilor articolului 
126 alineatele (4), (5) și (6) din tratat, 



PE458.551v01-00 14/30 AM\856335RO.doc

RO

doar în cazul în care este pe deplin 
îndeplinită dubla condiție a principiului 
general conform căruia, pentru a putea 
lua în considerare acești factori relevanți, 
deficitul public trebuie să rămână 
apropiat de valoarea de referință, iar 
depășirea valorii de referință are caracter 
temporar.”

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 8. Se poate invoca și argumentul potrivit căruia, 
dacă datoria unui stat membru depășește valoarea de referință, este cu atât mai îndreptățită 
examinarea tuturor celorlalți factori pertinenți, inclusiv, de exemplu, balanța economiilor 
acumulate de sectorul privat.  

Amendamentul 35
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera d 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia și Consiliul fac o evaluare 
globală echilibrată a tuturor factorilor 
relevanți, în special a măsurii în care acești 
factori atenuanți sau agravanți influențează 
evaluarea respectării criteriului datoriei 
și/sau a criteriului deficitului. La evaluarea 
conformității pe baza criteriul deficitului, 
dacă ponderea datoriei publice în PIB 
depășește valoarea de referință, acești 
factori trebuie luați în considerare în 
etapele care conduc la decizia privind 
existența unui deficit excesiv conform 
prevederilor articolului 126 alineatele (4), 
(5) și (6) din tratat, doar în cazul în care 
este pe deplin îndeplinită dubla condiție a 
principiului general conform căruia, 
pentru a putea lua în considerare acești 

(4) Comisia și Consiliul fac o evaluare 
globală echilibrată a tuturor factorilor 
relevanți, în special a măsurii în care acești 
factori atenuanți sau agravanți influențează 
evaluarea respectării criteriului datoriei 
și/sau a criteriului deficitului.
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factori relevanți, deficitul public trebuie 
să rămână apropiat de valoarea de 
referință, iar depășirea valorii de referință 
are caracter temporar.

Or. en

Amendamentul 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera da (nouă) 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text:
(5) În toate evaluările bugetare din cadrul 
procedurii aplicabile deficitelor excesive, 
Comisia și Consiliul acordă atenția 
cuvenită punerii în aplicare a reformelor 
structurale care conduc la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de creștere 
economică și socială durabilă și 
responsabilă față de mediu.”

Or. en

Amendamentul 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul statelor membre în care 
existența deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerințelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera

(7) În cazul statelor membre în care 
existența deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerințelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera



PE458.551v01-00 16/30 AM\856335RO.doc

RO

(b) reflectă implementarea unei reforme a
sistemului de pensii care introduce un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu finanțat în totalitate,
Comisia și Consiliul iau de asemenea în 
considerare costul reformei pilonului aflat 
în gestiune publică atunci când evaluează 
evoluția valorilor deficitului și ale datoriei 
din cadrul procedurii deficitului excesiv. În 
cazurile în care rata datoriei depășește 
valoarea de referință, costul reformei va fi 
luat în considerare doar dacă deficitul 
rămâne aproape de valoarea de referință. În 
acest scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a 
unei astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acesteia, reflectat de evoluția 
deficitului și a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformei, costul 
net al acesteia, reflectat de evoluția 
datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziție de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiași grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din 
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) și (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ și 
continuu și a atins un nivel apropiat de cel 
al valorii de referință, iar în cazul 
nerespectării cerințelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeași 
atenție reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parțială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

(b) din tratat reflectă implementarea acelor
reforme care mențin locurile de muncă 
existente și creează altele noi, de mai 
bună calitate, precum și a reformelor 
bazate pe investiții publice, Comisia și 
Consiliul iau de asemenea în considerare 
costul reformei pilonului aflat în gestiune 
publică atunci când evaluează evoluția 
valorilor deficitului și ale datoriei din 
cadrul procedurii deficitului excesiv. În 
cazurile în care rata datoriei depășește 
valoarea de referință, costul reformei va fi 
luat în considerare doar dacă deficitul 
rămâne aproape de valoarea de referință. În 
acest scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a 
unei astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acesteia, reflectat de evoluția 
deficitului și a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformei, costul 
net al acesteia, reflectat de evoluția 
datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziție de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiași grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din 
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) și (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ și 
continuu și a atins un nivel apropiat de cel 
al valorii de referință, iar în cazul 
nerespectării cerințelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeași 
atenție reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parțială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

Or. en
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Amendamentul 38
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul statelor membre în care 
existența deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerințelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera
(b) reflectă implementarea unei reforme a 
sistemului de pensii care introduce un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu finanțat în totalitate, 
Comisia și Consiliul iau de asemenea în 
considerare costul reformei pilonului aflat 
în gestiune publică atunci când evaluează 
evoluția valorilor deficitului și ale datoriei 
din cadrul procedurii deficitului excesiv. În 
cazurile în care rata datoriei depășește 
valoarea de referință, costul reformei va fi 
luat în considerare doar dacă deficitul 
rămâne aproape de valoarea de referință. În 
acest scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a 
unei astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acesteia, reflectat de evoluția 
deficitului și a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformei, costul 
net al acesteia, reflectat de evoluția 
datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziție de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiași grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din 
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) și (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ și 
continuu și a atins un nivel apropiat de cel 

(7) În cazul statelor membre în care 
existența deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerințelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera
(b) reflectă implementarea unei reforme a 
sistemului de pensii care introduce un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu finanțat în totalitate, 
Comisia și Consiliul iau de asemenea în 
considerare costul reformei pilonului aflat 
în gestiune publică atunci când evaluează 
evoluția valorilor deficitului și ale datoriei 
din cadrul procedurii deficitului excesiv. În 
cazurile în care rata datoriei depășește 
valoarea de referință, costul total al
reformei va fi luat în considerare doar dacă 
deficitul rămâne aproape de valoarea de 
referință. În acest scop, de la data intrării în 
vigoare a unei astfel de reforme, se ia în 
considerare costul net al acesteia, reflectat 
de evoluția deficitului și a datoriei pe baza 
unui grafic liniar descendent. În plus, 
indiferent de data intrării în vigoare a 
reformei, costul net al acesteia, reflectat de 
evoluția datoriei, trebuie luat în considerare 
de la [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiași grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din 
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) și (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ și 
continuu și a atins un nivel apropiat de cel 
al valorii de referință, iar în cazul 
nerespectării cerințelor criteriului datoriei, 



PE458.551v01-00 18/30 AM\856335RO.doc

RO

al valorii de referință, iar în cazul 
nerespectării cerințelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeași 
atenție reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parțială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeași 
atenție reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parțială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

Or. en

Justificare

Reformele sistemelor de pensii au deseori efecte de lungă durată asupra finanțelor publice 
ale statelor membre; în consecință, o perioadă de cinci ani, sugerată de Comisie, nu este 
relevantă. Limitarea la o perioadă de cinci ani a posibilității de a lua în considerare 
reformele sistemelor de pensii cu ocazia evaluării evoluțiilor în cadrul procedurii aplicabile 
deficitelor excesive este de natură să descurajeze statele membre să reformeze sistemele de 
pensii, reforme care sunt de o importanță determinantă pentru stabilitatea finanțelor publice.

Amendamentul 39
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul statelor membre în care 
existența deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerințelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera
(b) reflectă implementarea unei reforme a 
sistemului de pensii care introduce un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu finanțat în totalitate,
Comisia și Consiliul iau de asemenea în 
considerare costul reformei pilonului aflat 
în gestiune publică atunci când evaluează 
evoluția valorilor deficitului și ale datoriei 
din cadrul procedurii deficitului excesiv. În 
cazurile în care rata datoriei depășește 
valoarea de referință, costul reformei va fi 

(7) În cazul statelor membre în care 
existența deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerințelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera
(b) reflectă implementarea unei reforme a 
sistemului de pensii, Comisia și Consiliul 
iau de asemenea în considerare costul 
reformei pilonului aflat în gestiune publică 
atunci când evaluează evoluția valorilor 
deficitului și ale datoriei din cadrul 
procedurii deficitului excesiv. În cazurile 
în care rata datoriei depășește valoarea de 
referință, costul reformei va fi luat în 
considerare doar dacă deficitul rămâne 
aproape de valoarea de referință. În acest 
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luat în considerare doar dacă deficitul 
rămâne aproape de valoarea de referință. În 
acest scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a 
unei astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acesteia, reflectat de evoluția 
deficitului și a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformei, costul 
net al acesteia, reflectat de evoluția 
datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziție de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiași grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din 
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) și (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ și 
continuu și a atins un nivel apropiat de cel 
al valorii de referință, iar în cazul 
nerespectării cerințelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeași 
atenție reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parțială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a 
unei astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acesteia, reflectat de evoluția 
deficitului și a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformei, costul 
net al acesteia, reflectat de evoluția 
datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziție de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiași grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din 
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) și (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ și 
continuu și a atins un nivel apropiat de cel 
al valorii de referință, iar în cazul 
nerespectării cerințelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeași 
atenție reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parțială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

Or. de

Amendamentul 40
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând pe deplin cont de avizul 
menționat la alineatul (1), Comisia, în 

(2) Ținând pe deplin cont de avizul 
menționat la alineatul (1), Comisia, în 
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cazul în care consideră că există un deficit 
excesiv, adresează un aviz și o propunere 
Consiliului în conformitate cu articolul 126 
alineatele (5) și (6) din tratat.

cazul în care consideră că există un deficit 
excesiv, adresează un aviz și o propunere 
Consiliului în conformitate cu articolul 126 
alineatele (5) și (6) din tratat. Comisia își 
prezintă propunerea respectivă în fața 
parlamentului statului membru în cauză.

Or. de

Amendamentul 41
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Recomandarea Consiliului emisă în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat stabilește un termen limită maxim 
de șase luni pentru ca respectivul stat 
membru să întreprindă acțiuni concrete.
Recomandarea Consiliului stabilește, de 
asemenea, un termen limită pentru 
corectarea deficitului excesiv, care trebuie 
să se realizeze în anul următor constatării 
existenței sale, cu excepția
circumstanțelor speciale. În recomandarea 
sa, Consiliul invită statul membru să atingă 
obiective bugetare anuale care să permită, 
conform previziunilor care stau la baza 
recomandării, o îmbunătățire anuală cu cel 
puțin 0,5 % din PIB ca valoare de referință, 
a soldului său ajustat ciclic, din care se 
deduc măsurile one-off și cele temporare, 
pentru a asigura corectarea deficitului 
excesiv în termenul limită prevăzut de 
recomandare.

(4) Recomandarea Consiliului emisă în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat stabilește un termen limită maxim 
de șase luni pentru ca respectivul stat 
membru să întreprindă acțiuni concrete.
Recomandarea Consiliului stabilește, de 
asemenea, un termen limită pentru 
corectarea deficitului excesiv, care trebuie 
să se realizeze într-un interval de timp 
adecvat În recomandarea sa, Consiliul 
invită statul membru să atingă obiective 
bugetare anuale care să permită, conform 
previziunilor care stau la baza 
recomandării, o îmbunătățire anuală cu cel 
puțin 0,5 % din PIB ca valoare de referință, 
a soldului său ajustat ciclic, din care se 
deduc măsurile one-off și cele temporare, 
pentru a asigura corectarea deficitului 
excesiv în termenul limită prevăzut de 
recomandare.

Or. de
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Amendamentul 42
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera e 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care au fost întreprinse 
acțiuni concrete în conformitate cu o 
recomandare emisă în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din tratat, iar 
după adoptarea recomandării în cauză 
survin evenimente economice negative cu 
consecințe nefavorabile majore pentru 
finanțele publice, Consiliul poate decide, la 
recomandarea Comisiei, adoptarea unei 
recomandări revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din tratat.
Recomandarea revizuită, care ia în 
considerare factorii relevanți menționați la 
articolul 2 alineatul (3) din prezentul 
regulament, poate prelungi în special 
termenul limită pentru corectarea 
deficitului excesiv, în principiu cu un an.
În recomandarea sa, Consiliul trebuie să 
evalueze existența evenimentelor 
economice negative și neprevăzute cu 
consecințe nefavorabile majore pentru 
finanțele publice în raport cu previziunile 
economice. Consiliul poate de asemenea să 
decidă, la recomandarea Comisiei, 
adoptarea unei recomandări revizuite în 
temeiul articolului 126 alineatul (7) din 
tratat, în caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general.

(5) În cazul în care au fost întreprinse 
acțiuni concrete în conformitate cu o 
recomandare emisă în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din tratat, iar 
după adoptarea recomandării în cauză 
survin evenimente economice negative cu 
consecințe nefavorabile majore pentru 
finanțele publice, Consiliul poate decide, la 
recomandarea Comisiei, adoptarea unei 
recomandări revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din tratat.
Comisia publică recomandarea revizuită și 
o prezintă în fața parlamentului statului 
membru în cauză. Recomandarea 
revizuită, care ia în considerare factorii 
relevanți menționați la articolul 2 
alineatul (3) din prezentul regulament, ar 
trebui să prelungească în special termenul 
limită pentru corectarea deficitului excesiv, 
cu cel puțin un an. În recomandarea sa, 
Consiliul trebuie să evalueze existența 
evenimentelor economice negative și 
neprevăzute cu consecințe nefavorabile 
majore pentru finanțele publice în raport cu 
previziunile economice. Consiliul poate de 
asemenea să decidă, la recomandarea 
Comisiei, adoptarea unei recomandări 
revizuite în temeiul articolului 126 
alineatul (7) din tratat, în caz de recesiune 
economică gravă cu caracter general.

Or. de
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Amendamentul 43
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

(1) Orice decizie a Consiliului de a soma 
statul membru participant să ia măsuri de 
reducere a deficitului în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (9) din tratat se ia 
în termen de două luni de la decizia 
Consiliului prin care se constată că nu s-
au întreprins acțiuni concrete în 
concordanță cu articolul 126 alineatul 
(8). În somația sa, Consiliul invită statul 
membru să îndeplinească obiective 
bugetare anuale care să permită, conform 
previziunilor care stau la baza somației, o 
îmbunătățire anuală cu cel puțin 0,5 % 
din PIB ca valoare de referință, a soldului 
său ajustat ciclic, din care se deduc 
măsurile one-off și cele temporare, pentru 
a garanta corectarea deficitului excesiv în 
termenul limită prevăzut de somație. 
Consiliul indică de asemenea măsurile 
care sprijină realizarea acestor obiective.”

Or. de

Amendamentul 44
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera b 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 5 – alineatul 1a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În urma somației Consiliului în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (9) 
din tratat, statul membru în cauză trebuie 
să raporteze Comisiei și Consiliului 
referitor la acțiunile întreprinse ca 
răspuns la somația Consiliului. Raportul 
trebuie să includă obiectivele privind 
cheltuielile publice și măsurile 
discreționare pe partea de venituri, 
precum și informații referitoare la 
acțiunile întreprinse ca răspuns la 
recomandările specifice ale Consiliului, 
astfel încât să permită Consiliului să 
adopte, dacă este necesar, decizia în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 
din prezentul regulament. Acest raport va 
fi publicat.”

eliminat

Or. de

Amendamentul 45
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera c 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care au fost întreprinse 
acțiuni concrete în conformitate cu o 
somație transmisă în temeiul articolului 
126 alineatul (9) din tratat, iar după 
adoptarea somației în cauză survin 
evenimente economice negative și 
neprevăzute cu consecințe nefavorabile 
majore pentru finanțele publice, Consiliul 
poate decide, la recomandarea Comisiei, 
adoptarea unei somații revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (9) din tratat.
Somația revizuită, care ia în considerare 
factorii relevanți menționați la articolul 2 

(2) În cazul în care au fost întreprinse 
acțiuni concrete în conformitate cu o 
somație transmisă în temeiul articolului 
126 alineatul (9) din tratat, iar după 
adoptarea somației în cauză survin 
evenimente economice negative cu 
consecințe nefavorabile majore pentru 
finanțele publice, Consiliul poate decide,
după audierea guvernului statului 
membru în cauză, adoptarea unei somații 
revizuite în temeiul articolului 126 
alineatul (9) din tratat. Somația revizuită, 
care ia în considerare factorii relevanți 
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alineatul (3) din prezentul regulament,
poate prelungi în special termenul limită 
pentru corectarea deficitului excesiv, în 
principiu cu un an. În somația sa, Consiliul 
trebuie să evalueze existența evenimentelor 
economice negative și neprevăzute cu 
consecințe nefavorabile majore asupra 
finanțelor publice în raport cu previziunile 
economice. Consiliul poate de asemenea să 
decidă, la recomandarea Comisiei, 
adoptarea unei somații revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (9) din tratat, în
caz de recesiune economică gravă cu 
caracter general.

menționați la articolul 2 alineatul (3) din 
prezentul regulament, prelungește în 
special termenul limită pentru corectarea 
deficitului excesiv, cu cel puțin un an. În 
somația sa, Consiliul trebuie să evalueze 
existența evenimentelor economice
negative cu consecințe nefavorabile asupra 
finanțelor publice și dacă au loc evoluții 
economice negative legate de punerea în
aplicare a recomandărilor Consiliului, în
raport cu previziunile economice. Consiliul
ar trebui, de asemenea, să decidă, la 
recomandarea Comisiei, adoptarea unei 
somații revizuite în temeiul articolului 126 
alineatul (9) din tratat, în cazul unei
recesiuni economice cu caracter general.

Or. de

Amendamentul 46
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când sunt întrunite condițiile 
de aplicare a articolului 126 alineatul (11) 
din tratat, Consiliul impune sancțiuni în 
conformitate cu articolul 126 
alineatul (11). Orice decizie în acest sens 
se ia în termen de maxim patru luni de la 
decizia Consiliului prin care somează 
statele membre participante să ia măsuri 
în conformitate cu articolul 126 alineatul 
(9).

eliminat

Or. de
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Amendamentul 47
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice decizie a Consiliului de a intensifica 
sancțiunile în conformitate cu articolul 
126 alineatul (11) din tratat se ia în 
termen de maxim două luni de la datele 
de raportare prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 479/2009. Orice 
decizie a Consiliului privind abrogarea 
unora sau a tuturor deciziilor sale în 
conformitate cu articolul 126 alineatul 
(12) din tratat se ia cât de curând posibil, 
în termen de maxim două luni de la datele 
de raportare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 479/2009.

eliminat

Or. de

Amendamentul 48
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și Consiliul monitorizează cu 
regularitate implementarea acțiunilor 
întreprinse:

(1) Comisia și Consiliul verifică cu 
regularitate implementarea acțiunilor 
întreprinse:

Or. de



PE458.551v01-00 26/30 AM\856335RO.doc

RO

Amendamentul 49
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori Consiliul decide să aplice 
sancțiuni unui stat membru participant, 
în conformitate cu articolului 126 
alineatul (11) din tratat, aplică în 
principiu o amendă. Consiliul poate 
decide suplimentarea acestei amenzi prin 
aplicarea celorlalte măsuri prevăzute la 
articolul 126 alineatul (11) din tratat.

eliminat

Or. de

Amendamentul 50
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul amenzii va conține o 
componentă fixă egală cu 0,2 % din PIB și 
o componentă variabilă. Componenta 
variabilă se ridică la o zecime – ca 
procentaj din PIB – din diferența dintre 
deficitul din anul precedent și, fie 
valoarea de referință pentru deficitul 
public, fie – în cazul în care nerespectarea 
disciplinei bugetare include criteriul 
datoriei – soldul bugetului general ca 
procentaj din PIB, care ar fi fost realizat 
în același an, în conformitate cu somația 
emisă în temeiul articolului 126 alineatul 
(9) din tratat.

(1) Cuantumul amenzii nu depășește 
0,05% din PIB.
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Or. de

Amendamentul 51
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare an următor, până la abrogarea 
deciziei privind existența unui deficit 
excesiv, Consiliul evaluează dacă 
respectivul stat membru participant a 
întreprins măsuri concrete ca răspuns la 
somația Consiliului în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (9) din tratat. În 
această evaluare anuală, Consiliul decide, 
în conformitate cu articolul 126 
alineatul (11) din tratat, intensificarea 
sancțiunilor, în cazul în care statul 
membru participant nu s-a conformat 
somației Consiliului. Dacă se decide
acordarea unei amenzi suplimentare, 
aceasta va fi calculată în același mod ca și 
componenta variabilă a amenzii 
menționată la alineatul (1).

(2) În fiecare an următor, până la abrogarea 
deciziei privind existența unui deficit 
excesiv, Consiliul evaluează dacă 
respectivul stat membru participant a 
întreprins măsuri concrete ca răspuns la 
somația Consiliului în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (9) din tratat. Dacă 
se decide aplicarea unei amenzi, aceasta
nu depășește 0,01% din PIB.

Or. de

Amendamentul 52
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Oricare dintre amenzile vizate la 
alineatele (1) și (2) trebuie să se încadreze 

(3) Oricare dintre amenzile vizate la 
alineatele (1) și (2) trebuie să se încadreze 
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în limita maximă de 0,5 % din PIB. în limita maximă de 0,01 % din PIB.

Or. de

Amendamentul 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat și se distribuie între statele membre 
participante care nu au deficit excesiv
determinat în conformitate cu articolul 126 
alineatul (6) din tratat și care nu fac 
obiectul unei proceduri de dezechilibru 
excesiv în sensul Regulamentului (UE) 
nr. [... / ...], în funcție de cota lor din 
venitul național brut total (VNB) al 
statelor membre eligibile.

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat și se distribuie între statele membre 
participante care înregistrează un deficit al 
balanței schimburilor comerciale,
determinat în conformitate cu articolul 126 
alineatul (6) din tratat, în strictă legătură 
cu investițiile economice, sociale și de 
mediu durabile.

Or. en

Amendamentul 54
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat și se distribuie între statele membre 
participante care nu au deficit excesiv 

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat și sunt utilizate pentru a veni în 
sprijinul măsurilor care urmăresc 
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determinat în conformitate cu articolul 
126 alineatul (6) din tratat și care nu fac 
obiectul unei proceduri de dezechilibru 
excesiv în sensul Regulamentului (UE) 
nr. [.../...], în funcție de cota lor din 
venitul național brut total (VNB) al 
statelor membre eligibile.

realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de investiții și ocupare a forței de muncă, 
acordându-se o atenție deosebită 
necesității dezvoltării durabile în cele mai 
sărace regiuni ale Uniunii.

Or. de

Amendamentul 55
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 14 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat și se distribuie între statele membre 
participante care nu au deficit excesiv 
determinat în conformitate cu articolul 
126 alineatul (6) din tratat și care nu fac 
obiectul unei proceduri de dezechilibru 
excesiv în sensul Regulamentului (UE) 
nr. [.../...], în funcție de cota lor din 
venitul național brut total (VNB) al 
statelor membre eligibile.

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat, și se alocă mecanismului 
permanent de criză (Fondul Monetar 
European). Până la înființarea Fondului 
Monetar European, amenzile respective se 
înregistrează în creditul contului 
Fondului european de stabilitate 
financiară 

Or. de

Amendamentul 56
Jürgen Klute

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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


