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Amendamentul 63
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament – act de modificare
–

Propunerea 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 fie înlocuit cu un veritabil Pact pentru ocuparea 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 sociali, locurilor de muncă și salariilor decente, 
securității sociale și egalității de șanse. 

Amendamentul 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 65
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 121 alineatul (6),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 121 alineatul (6), articolul 148 
alineatele (3) și (4),

Or. en

Amendamentul 66
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) 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 67
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora trebuie readaptate în lumina 
experienței dobândite din implementarea 
Pactului de stabilitate și creștere.

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora ar trebui readaptate în lumina 
experienței dobândite din implementarea 
Pactului de stabilitate și de creștere, 
acordând o atenție deosebită 
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competitivității Uniunii.

Or. de

Amendamentul 68
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora trebuie readaptate în lumina 
experienței dobândite din implementarea 
Pactului de stabilitate și creștere.

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și procedura de 
analiză a acestora ar trebui dezvoltate în 
continuare, atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii, în lumina experienței 
dobândite din implementarea Pactului de 
stabilitate și de creștere.

Or. en

Amendamentul 69
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora trebuie readaptate în lumina 
experienței dobândite din implementarea 
Pactului de stabilitate și creștere.

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora ar trebui dezvoltate în 
continuare și discutate atât la nivel 
național, cât și la nivelul Uniunii, în 
lumina experienței dobândite din 
implementarea Pactului de stabilitate și de 
creștere.

Or. en



PE458.552v01-00 6/37 AM\856336RO.doc

RO

Amendamentul 70
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar 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 
a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră bugetară, ținând seama 
în special de nevoia de investiții publice.

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar 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 
a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră bugetară, ținând seama 
în special de nevoia de investiții publice, 
pentru a le îmbunătăți competitivitatea.

Or. de

Amendamentul 71
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar 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 
a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră bugetară, ținând seama 
în special de nevoia de investiții publice.

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar 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 
a asigura sustenabilitatea finanțelor 
publice sau un progres rapid în direcția 
sustenabilității, lăsând, în același timp, o 
marjă de manevră bugetară, ținând seama 
în special de nevoia de investiții publice.

Or. en
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Amendamentul 72
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar 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 
a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră bugetară, ținând seama 
în special de nevoia de investiții publice.

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar 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 
a asigura sustenabilitatea finanțelor 
publice și un progres rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră bugetară, ținând seama 
în special de nevoia de investiții publice.

Or. en

Amendamentul 73
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Obligația de a atinge și menține 
obiectivul bugetar pe termen mediu trebuie 
pusă în aplicare prin definirea principiilor 
unei politici bugetare prudente.

(7) Obligația de a atinge și menține 
obiectivul bugetar pe termen mediu trebuie 
pusă în aplicare prin definirea principiilor 
unei politici bugetare sustenabile.

Or. en

Amendamentul 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O politică bugetară prudentă presupune (9) O politică bugetară sănătoasă 
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că rata de creștere a cheltuielilor publice 
nu depășește în principiu o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu; orice 
depășire a acestei rate este compensată 
prin creșterea discreționară a veniturilor 
publice, iar reducerea discreționară a 
veniturilor este compensată prin 
reducerea cheltuielilor.

presupune că, pe termen mediu, finanțele 
publice respectă o serie de orientări 
indicative în materie de cheltuieli și 
venituri. Creșterea veniturilor fiscale (cu 
excepția surselor temporare de venituri) 
nu ar trebui, în principiu, să fie inferioară 
ratei de creștere a PIB-ului pe termen 
mediu. Creșterea cheltuielilor publice 
(prestațiile sociale și componentele 
cheltuielilor fiind legate de ciclul 
economic) nu ar trebui să depășească, în 
principiu, o rată de creștere prudentă a 
PIB-ului pe termen mediu. Creșterea 
discreționară a cheltuielilor sau reducerile 
discreționare ale venitului fiscal trebuie 
compensate prin alte măsuri discreționare 
însoțitoare în ceea ce privește cheltuielile 
și/sau veniturile fiscale.

Or. en

Justificare

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.

Amendamentul 75
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O politică bugetară prudentă presupune
că rata de creștere a cheltuielilor publice nu 
depășește în principiu o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu; orice 
depășire a acestei rate este compensată 

(9) O politică bugetară sustenabilă 
presupune respectarea unui set de norme 
în materie de venituri și cheltuieli, în care 
creșterea veniturilor fiscale structurale , 
cu excepția măsurilor excepționale, ciclice 
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prin creșterea discreționară a veniturilor 
publice, iar reducerea discreționară a 
veniturilor este compensată prin reducerea 
cheltuielilor.

și punctuale, nu ar trebui, în mod normal, 
să fie inferioară ratei medii de creștere a 
PIB-ului pe durata ciclului economic. 
Rata de creștere a cheltuielilor publice nu 
depășește, în principiu, o rată de creștere a 
PIB-ului pe termen mediu pe durata 
ciclului economic, orice depășire 
discreționară a cheltuielilor sau reducere 
discreționară a veniturilor fiscale este 
compensată de alte măsuri discreționare 
însoțitoare în materie de cheltuieli și/sau 
de venituri fiscale. O politică bugetară 
sustenabilă implică luarea în considerare 
în mod corespunzător și explicit a 
factorilor agravanți sau atenuanți, în 
sensul Regulamentului 1467/97, a 
determinanților pe termen lung ai 
sustenabilității economice, cum ar fi 
incluziunea socială, efectele externe
asupra mediului, în special schimbările 
climatice, precum și costurile legate de 
internalizarea altor factori externi 
negativi care reprezintă o povară pentru 
generațiile viitoare.

Or. en

Amendamentul 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, trebuie permisă o 
deviere temporară de la politica bugetară 
prudentă pentru a facilita redresarea
economică.

(10) În caz de recesiune economică gravă, 
ar trebui permisă o deviere temporară de la 
politica bugetară sănătoasă, inclusiv 
pentru perioada în care economia 
funcționează sub potențialul său obișnuit, 
pentru a facilita o redresare economică 
totală.

Or. en
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Justificare

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Amendamentul 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, trebuie permisă o 
deviere temporară de la politica bugetară 
prudentă pentru a facilita redresarea 
economică.

(10) În caz de recesiune, ar trebui permisă 
o deviere temporară de la politica bugetară 
prudentă pentru a facilita redresarea 
economică.

Or. en

Amendamentul 78
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, trebuie permisă o 
deviere temporară de la politica bugetară 
prudentă pentru a facilita redresarea 

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, ar trebui permisă, în 
mod excepțional, o deviere temporară de la 
politica bugetară prudentă pentru a facilita 
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economică. redresarea economică.

Or. en

Amendamentul 79
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, trebuie permisă o 
deviere temporară de la politica bugetară 
prudentă pentru a facilita redresarea 
economică.

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, trebuie permisă o 
deviere temporară de la politica bugetară 
sustenabilă pentru a facilita redresarea 
economică.

Or. en

Amendamentul 80
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă ar trebui 
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, trebuie adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă ar trebui 
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, ar trebui adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare. Parlamentul European poate 
invita statul membru în cauză să explice 
politicile adoptate în acest sens în fața 
comisiei sale competente.

Or. en
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Amendamentul 81
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă ar trebui 
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, trebuie adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară sustenabilă ar trebui
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, ar trebui adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

Or. en

Amendamentul 82
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă ar trebui 
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, trebuie adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară sustenabilă ar trebui 
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, ar trebui adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

Or. en

Amendamentul 83
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura respectarea cadrului 
de supraveghere bugetară al Uniunii de 
către statele membre participante, în caz de 
abatere importantă și persistentă de la 
politica bugetară prudentă trebuie instituit 
un mecanism special de execuție în temeiul 
articolului 136 din tratat.

(12) Pentru a asigura respectarea cadrului 
de supraveghere bugetară al Uniunii de 
către statele membre participante, în caz de 
abatere importantă și persistentă de la 
politica bugetară prudentă, de inacțiune 
sau de necooperare ar trebui instituit un 
mecanism special de execuție în temeiul 
articolului 136 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 84
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura respectarea cadrului 
de supraveghere bugetară al Uniunii de 
către statele membre participante, în caz de 
abatere importantă și persistentă de la 
politica bugetară prudentă trebuie instituit 
un mecanism special de execuție în temeiul 
articolului 136 din tratat.

(12) Pentru a asigura respectarea cadrului 
de supraveghere bugetară al Uniunii de 
către statele membre participante, în caz de 
abatere importantă și persistentă de la 
politica bugetară sustenabilă ar trebui
instituit un mecanism special de execuție în 
temeiul articolului 136 din tratat.

Or. en

Amendamentul 85
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru participant 
prezintă periodic Consiliului și Comisiei 

(1) Fiecare stat membru participant 
prezintă periodic Consiliului și Comisiei 
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informațiile necesare în scopul 
supravegherii multilaterale, conform 
articolului 121 din tratat, sub forma unui 
program de stabilitate care reprezintă baza 
esențială pentru stabilitatea prețurilor și 
pentru o creștere puternică și durabilă, care 
duce la crearea de locuri de muncă.

informațiile necesare în scopul 
supravegherii multilaterale, conform 
articolului 121 din tratat, sub forma unui 
program de stabilitate care reprezintă baza 
esențială pentru stabilitatea prețurilor, 
pentru competitivitate și pentru o creștere 
puternică și durabilă, care duce la crearea 
de locuri de muncă.

Or. de

Amendamentul 86
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc 
anual și acoperă anul precedent, anul 
curent și cel puțin următorii trei ani.

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor, 
traiectoriile de creștere și indicatorii 
privind competitivitatea economiei și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc 
anual și acoperă anul precedent, anul 
curent și cel puțin următorii trei ani.

Or. en

Amendamentul 87
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale 
Comitetului economic și financiar, 
Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din tratat, obiectivele 
bugetare pe termen mediu prezentate de 
statele membre în cauză, evaluează dacă 
estimările economice pe care se bazează 
programele sunt realiste, dacă traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu este adecvată și 
dacă măsurile ce se iau sau se propun 
pentru a respecta calea respectivă de 
ajustare sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 
cadrul ciclului.

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale 
Comitetului economic și financiar, 
Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din TFUE, obiectivele 
bugetare pe termen mediu și traiectoria 
preconizată a ratei datoriei publice
prezentate de statele membre în cauză în 
programele lor de stabilitate, evaluează 
dacă ipotezele economice pe care se 
bazează programele sunt realiste, dacă
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu este 
adecvată și dacă măsurile ce se iau sau se 
propun pentru a respecta traiectoria 
respectivă de ajustare sunt suficiente pentru 
atingerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu în cadrul ciclului.

Or. en

Amendamentul 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile luate sau 
prevăzute pe partea veniturilor este
compatibilă cu o politică bugetară 
prudentă.

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice și 
traiectoria de creștere a veniturilor 
fiscale, ținând seama de posibilele efecte 
compensatorii ale măsurilor discreționare 
de compensare sunt compatibile cu o 
politică bugetară sănătoasă.

Or. en
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Amendamentul 89
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile luate sau prevăzute 
pe partea veniturilor este compatibilă cu o 
politică bugetară prudentă.

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile luate sau prevăzute 
pe partea veniturilor este compatibilă cu o 
politică bugetară sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 90
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica bugetară este considerată prudentă
și, prin urmare, având ca efect atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu și 
menținerea acestuia în timp, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Politica bugetară este considerată 
sustenabilă și, prin urmare, având ca efect 
atingerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu și menținerea acestuia în timp, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4



AM\856336RO.doc 17/37 PE458.552v01-00

RO

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată prudentă de creștere a 
PIB pe termen mediu, cu excepția cazului 
în care această depășire corespunde unor
măsuri discreționare pe partea veniturilor;

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește rata estimată de creștere a PIB-
ului pe termen mediu, în timp ce creșterea 
veniturilor fiscale nu este inferioară 
creșterii veniturilor publice, cu excepția 
cazului în care excedentele sau deficitele 
sunt compensate prin măsuri discreționare 
în domeniul veniturilor și/sau al 
cheltuielilor;

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 1 prezentat de Confederația Europeană a Sindicatelor. În plus, 
argumentul conform căruia guvernele pot controla cheltuielile, dar nu și veniturile este 
incorect. Atât cheltuielile, cât și veniturile interacționează puternic cu ciclul economic, cu o 
tendință descendentă care afectează veniturile fiscale în aceeași măsură în care determină 
creșterea cheltuielilor publice.

Amendamentul 92
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată prudentă de creștere a PIB 
pe termen mediu, cu excepția cazului în 
care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare pe partea veniturilor;

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată sustenabilă de creștere a 
PIB pe termen mediu, cu excepția cazului 
în care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare în domeniul
veniturilor;
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Amendamentul 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru statele membre care nu au atins 
încă obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată inferioară unei rate 
prudente de creștere a PIB pe termen 
mediu, cu excepția cazului în care această 
depășire corespunde unor măsuri 
discreționare în privința veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

(b) pentru statele membre care nu au atins 
încă obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a veniturilor fiscale ar 
trebui să depășească rata de creștere a 
PIB-ului pe termen mediu, în timp ce 
creșterea anuală a cheltuielilor pe termen 
mediu nu ar trebui să depășească o rată 
inferioară unei rate prudente de creștere a
PIB-ului pe termen mediu. Impactul 
indemnizației de șomaj și al altor 
cheltuieli sociale legate de ciclul 
economic nu trebuie luate în considerare 
la calcularea și evaluarea traiectoriei de 
creștere a cheltuielilor publice. Devierile 
de la aceste traiectorii orientative în 
materie de cheltuieli și de creștere nu sunt 
considerate o problemă în cazul în care 
aceste devieri corespund unor măsuri 
discreționare fie în materie de cheltuieli, 
fie în materie de venituri, fie în materie de 
venituri și cheltuieli. Diferența dintre rata 
de creștere a cheltuielilor publice și o rată 
de creștere prudentă a PIB-ului pe termen 
mediu, precum și depășirea ratei de 
creștere a veniturilor fiscale în raport cu 
creșterea PIB-ului pe termen mediu sunt 
ambele stabilite astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

Or. en
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Amendamentul 94
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru statele membre care nu au atins 
încă obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată inferioară unei rate 
prudente de creștere a PIB pe termen 
mediu, cu excepția cazului în care această 
depășire corespunde unor măsuri 
discreționare în privința veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

(b) pentru statele membre care nu au atins 
încă obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată inferioară unei rate 
sustenabile de creștere a PIB-ului pe 
termen mediu, cu excepția cazului în care 
această depășire corespunde unor măsuri 
discreționare în privința veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
sustenabilă a PIB-ului pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

Or. en

Amendamentul 95
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata prudentă de creștere pe termen mediu 
se evaluează pe baza proiecțiilor pe o 
perioadă de zece ani actualizate la intervale 
regulate.

Rata sustenabilă de creștere pe termen 
mediu se evaluează pe baza proiecțiilor pe 
o perioadă de zece ani actualizate la 
intervale regulate.

Or. en
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Amendamentul 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când definește traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu pentru statele 
membre care nu au atins încă acest obiectiv 
și în situația în care permite o abatere 
temporară de la acest obiectiv în cazul 
țărilor care l-au atins deja, cu condiția 
păstrării unei marje adecvate de siguranță 
raportat la valoarea de referință a 
deficitului și cu condiția revenirii poziției 
bugetare la obiectivul bugetar pe termen 
mediu pe parcursul perioadei programului, 
Consiliul ia în considerare implementarea 
reformelor structurale majore care 
determină economii directe de costuri pe 
termen lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere, având, prin 
urmare, un impact cuantificabil asupra 
sustenabilității pe termen lung a 
finanțelor publice.

Atunci când definește traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu pentru statele 
membre care nu au atins încă acest obiectiv 
și în situația în care permite o abatere 
temporară de la acest obiectiv în cazul 
țărilor care l-au atins deja, cu condiția 
revenirii poziției bugetare la obiectivul 
bugetar pe termen mediu pe parcursul 
perioadei programului, Consiliul ia în 
considerare implementarea reformelor 
structurale care contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de creștere 
economică, ocuparea forței de muncă și 
coeziune socială și regională.

Or. en

Amendamentul 97
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când definește traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu pentru statele 

Atunci când definește traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu pentru statele 
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membre care nu au atins încă acest obiectiv 
și în situația în care permite o abatere 
temporară de la acest obiectiv în cazul 
țărilor care l-au atins deja, cu condiția 
păstrării unei marje adecvate de siguranță 
raportat la valoarea de referință a 
deficitului și cu condiția revenirii poziției 
bugetare la obiectivul bugetar pe termen 
mediu pe parcursul perioadei programului, 
Consiliul ia în considerare implementarea 
reformelor structurale majore care 
determină economii directe de costuri pe 
termen lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere, având, prin 
urmare, un impact cuantificabil asupra 
sustenabilității pe termen lung a finanțelor 
publice.

membre care nu au atins încă acest obiectiv 
și atunci când permite o abatere temporară 
de la acest obiectiv în cazul țărilor care l-au 
atins deja, cu condiția păstrării unei marje 
adecvate de siguranță în ceea ce privește 
valoarea de referință a deficitului și cu 
condiția revenirii poziției bugetare la 
obiectivul bugetar pe termen mediu pe 
parcursul perioadei programului, Consiliul 
poate lua în considerare doar punerea în 
aplicare a reformelor structurale majore 
care determină economii directe de costuri 
pe termen lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere, și care au, prin 
urmare, un impact cuantificabil asupra 
sustenabilității pe termen lung a finanțelor 
publice.

Or. en

Amendamentul 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în 
condițiile în care abaterea reflectă costul 
net al reformei pilonului administrat 
public și are caracter temporar, precum și 
în condițiile în care se menține o marjă 
adecvată de siguranță raportat la valoarea 
de referință a deficitului.

Se acordă o atenție specială reformelor 
care permit menținerea locurilor de 
muncă actuale și crearea de noi locuri de 
muncă de mai bună calitate, precum și 
reformelor care se bazează pe investiții 
publice. Statele membre care 
implementează astfel de reforme sunt 
autorizate să se abată de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv.
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Or. en

Amendamentul 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care consolidează un 
sistem cu mai mulți piloni. Statele membre 
care implementează astfel de reforme sunt 
autorizate să se abată de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv, în condițiile în care 
abaterea reflectă costul net al reformei 
pilonului administrat public și are caracter 
temporar, precum și în condițiile în care se 
menține o marjă adecvată de siguranță 
raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Or. en

Amendamentul 100
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 

În cadrul acestor reforme, se acordă o 
atenție specială reformei sistemului de 
pensii, atunci când aceasta introduce un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
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de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Or. en

Amendamentul 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al 
patrulea paragraf.

În perioade de recesiune economică gravă, 
inclusiv în perioada imediat următoare, și 
în perioada în care economia 
funcționează încă sub potențialul său,
statele membre sunt autorizate să devieze 
temporar de la traiectoria de ajustare 
impusă de politica bugetară menționată în 
al patrulea paragraf.

Or. en

Amendamentul 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.

În perioade de recesiune economică sau 
socială gravă statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară menționată în al patrulea paragraf, 
pentru a facilita redresarea economică.

Or. en

Amendamentul 103
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.

Doar în perioade de recesiune economică 
gravă cu caracter general statele membre 
pot fi autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 104
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 

În perioade de recesiune economică gravă 
statele membre pot fi autorizate să devieze 
temporar de la traiectoria de ajustare 
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traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al 
patrulea paragraf.

impusă de politica bugetară sustenabilă 
menționată în al patrulea paragraf.

Or. en

Amendamentul 105
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul examinează programul de 
stabilitate în termen de cel mult trei luni de 
la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, emite 
dacă este necesar un aviz asupra 
programului. Atunci când Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat, 
consideră că obiectivele și conținutul 
programului trebuie întărite, cu precădere 
în ceea ce privește politica bugetară 
prudentă, acesta invită, prin avizul său, 
respectivul stat membru să își ajusteze 
programul.

(2) Consiliul examinează programul de 
stabilitate în termen de cel mult trei luni de 
la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, emite 
dacă este necesar un aviz asupra 
programului. Atunci când Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat, 
consideră că obiectivele și conținutul 
programului trebuie întărite, cu precădere 
în ceea ce privește politica bugetară 
sustenabilă, acesta invită, prin avizul său, 
respectivul stat membru să își ajusteze 
programul.

Or. en

Amendamentul 106
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și (1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
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în concordanță cu articolul 121 alineatul
(3) din tratat, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de stabilitate, 
pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre participante și a evaluărilor 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar, în special în vederea identificării 
unor diferențelor semnificative reale sau 
așteptate între poziția bugetară și obiectivul 
bugetar pe termen mediu sau între poziția 
bugetară și ritmul de ajustare adecvat în 
vederea atingerii acestui obiectiv, rezultând 
din devieri de la politica bugetară 
prudentă.

în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din tratat, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de stabilitate, 
pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre participante și a evaluărilor 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar, în special în vederea identificării 
unor diferențelor semnificative reale sau 
așteptate între poziția bugetară și obiectivul 
bugetar pe termen mediu sau între poziția 
bugetară și ritmul de ajustare adecvat în 
vederea atingerii acestui obiectiv, rezultând 
din devieri de la politica bugetară 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 107
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă menționată la 
articolul 5 alineatul (1) al patrulea paragraf 
din prezentul regulament și pentru a 
împiedica apariția unui deficit excesiv, 
Comisia în conformitate cu articolul 121 
alineatul (4) din tratat poate adresa o 
avertizare statului membru în cauză.

(2) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară sustenabilă menționată la 
articolul 5 alineatul (1) al patrulea paragraf 
din prezentul regulament și pentru a 
împiedica apariția unui deficit excesiv, 
Comisia în conformitate cu articolul 121 
alineatul (4) din tratat poate adresa o 
avertizare statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 108
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
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Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O deviere de la politica bugetară prudentă
este considerată importantă în următoarele 
cazuri: o creștere a cheltuielilor superioară 
unei creșteri a cheltuielilor conformă cu o 
politică bugetară prudentă necompensată 
prin măsuri discreționare de creștere a 
veniturilor sau măsuri discreționare de 
reducere a veniturilor necompensate prin 
reducerea cheltuielilor și un impact total al 
deviației asupra soldului bugetar de cel 
puțin 0,5% din PIB într-un an și de cel 
puțin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi 
ani consecutivi.

O deviere de la politica bugetară 
sustenabilă este considerată importantă în 
următoarele cazuri: o creștere a 
cheltuielilor superioară unei creșteri a 
cheltuielilor conformă cu o politică 
bugetară sustenabilă necompensată prin 
măsuri discreționare de creștere a 
veniturilor sau măsuri discreționare de 
reducere a veniturilor necompensate prin 
reducerea cheltuielilor și un impact total al 
deviației asupra soldului bugetar de cel 
puțin 0,5% din PIB într-un an și de cel 
puțin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi 
ani consecutivi.

Or. en

Amendamentul 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune 
economică gravă cu caracter general.

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune.

Or. en

Amendamentul 110
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care devierea importantă de 
la politica bugetară prudentă persistă sau 
este deosebit de gravă Consiliul, la 
recomandarea Comisiei, adresează o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile de ajustare 
necesare. Consiliul, la propunerea 
Comisiei, publică recomandarea.

(3) În cazul în care devierea importantă de 
la politica bugetară sustenabilă persistă sau 
este deosebit de gravă Consiliul, la 
recomandarea Comisiei, adresează o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile de ajustare 
necesare. Consiliul, la propunerea 
Comisiei, publică recomandarea.

Or. en

Amendamentul 111
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru care face obiectul 
unei derogări prezintă Consiliului și 
Comisiei informațiile necesare în scopul 
supravegherii multilaterale la intervale 
regulate, conform articolului 121 din tratat, 
sub forma unui program de convergență 
care reprezintă baza esențială pentru 
stabilitatea prețurilor și pentru o creștere 
puternică și durabilă, care conduce la
crearea de locuri de muncă.

(1) Fiecare stat membru care face obiectul 
unei derogări prezintă Consiliului și 
Comisiei informațiile necesare în scopul 
supravegherii multilaterale la intervale 
regulate, conform articolului 121 din tratat, 
sub forma unui program de convergență 
care reprezintă baza esențială pentru 
stabilitatea prețurilor, competitivitate și 
pentru o creștere puternică și durabilă, care 
conduce la crearea de locuri de muncă.

Or. de

Amendamentul 112
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
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Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc 
anual și acoperă anul precedent, anul 
curent și cel puțin următorii trei ani.

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor, 
traiectoria de creștere și indicatorii 
privind competitivitatea economiei și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc 
anual și acoperă anul precedent, anul 
curent și cel puțin următorii trei ani.

Or. en

Amendamentul 113
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale 
Comitetului economic și financiar, 
Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din tratat, obiectivele 
bugetare pe termen mediu prezentate de 
statele membre în cauză, evaluează dacă 
estimările economice pe care se bazează 
programul sunt realiste, dacă traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu este adecvată și 
dacă măsurile ce se iau și/sau se propun 
pentru a respecta traiectoria respectivă de 
ajustare sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale 
Comitetului economic și financiar, 
Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din TFUE, obiectivele 
bugetare pe termen mediu și traiectoria
preconizată a ratei deficitului public
prezentate de statele membre în cauză în 
programele lor de convergență, evaluează 
dacă estimările economice pe care se 
bazează programul sunt realiste, dacă 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu este 
adecvată și dacă măsurile ce se iau și/sau 
se propun pentru a respecta traiectoria 
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cadrul ciclului și pentru realizarea unei 
convergențe sustenabile.

respectivă de ajustare sunt suficiente pentru 
atingerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu în cadrul ciclului și pentru realizarea 
unei convergențe sustenabile.

Or. en

Amendamentul 114
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile aflate în curs de 
aplicare sau prevăzute pe partea veniturilor 
este compatibilă cu o politică bugetară 
prudentă.

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile aflate în curs de 
aplicare sau prevăzute pe partea veniturilor 
este compatibilă cu o politică bugetară 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 115
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica bugetară este considerată ca fiind 
prudentă și, prin urmare, având ca efect 
atingerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu și a menținerii acestuia în timp dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Politica bugetară este considerată 
sustenabilă și, prin urmare, având ca efect 
atingerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu și menținerea acestuia în timp, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:
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Or. en

Amendamentul 116
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată prudentă de creștere a PIB 
pe termen mediu, cu excepția cazului în 
care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare pe partea veniturilor;

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată sustenabilă de creștere a 
PIB pe termen mediu, cu excepția cazului 
în care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare în domeniul
veniturilor;

Or. en

Amendamentul 117
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata prudentă de creștere pe termen mediu 
se evaluează pe baza proiecțiilor pe o 
perioadă de zece ani actualizate la intervale 
regulate.

Rata sustenabilă de creștere pe termen 
mediu se evaluează pe baza proiecțiilor pe 
o perioadă de zece ani actualizate la 
intervale regulate.

Or. en
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Amendamentul 118
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când definește calea de ajustare în 
vederea atingerii obiectivului bugetar pe 
termen mediu pentru statele membre care 
nu au atins încă acest obiectiv și în situația 
în care permite o abatere temporară de la 
acest obiectiv în cazul țărilor care l-au atins 
deja, cu condiția păstrării unei marje 
adecvate de siguranță raportat la valoarea 
de referință a deficitului și a revenirii 
poziției bugetare la obiectivul bugetar pe 
termen mediu pe parcursul perioadei 
programului, Consiliul ia în considerare 
implementarea reformelor structurale 
majore care determină economii directe de 
costuri pe termen lung, inclusiv prin 
consolidarea potențialului de creștere, 
având, prin urmare, un impact cuantificabil 
asupra sustenabilității pe termen lung a 
finanțelor publice.

Atunci când definește calea de ajustare în 
vederea atingerii obiectivului bugetar pe 
termen mediu pentru statele membre care 
nu au atins încă acest obiectiv și atunci 
când permite o abatere temporară de la 
acest obiectiv în cazul țărilor care l-au atins 
deja, cu condiția păstrării unei marje 
adecvate de siguranță în ceea ce privește 
valoarea de referință a deficitului și 
revenirii poziției bugetare la obiectivul 
bugetar pe termen mediu pe parcursul 
perioadei programului, Consiliul poate lua
în considerare doar punerea în aplicare a 
reformelor structurale majore care 
determină economii directe de costuri pe 
termen lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere, și care au, prin 
urmare, un impact cuantificabil asupra 
sustenabilității pe termen lung a finanțelor 
publice.

Or. en

Amendamentul 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un pilon 
public finanțat prin repartiție. Statele 
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pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

membre care implementează astfel de 
reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Or. en

Amendamentul 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care consolidează un 
sistem cu mai mulți piloni. Statele membre 
care implementează astfel de reforme sunt 
autorizate să se abată de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv, în condițiile în care 
abaterea reflectă costul net al reformei 
pilonului administrat public și are caracter 
temporar, precum și în condițiile în care se 
menține o marjă adecvată de siguranță 
raportat la valoarea de referință a
deficitului.

Or. en
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Amendamentul 121
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

În cadrul acestor reforme, se acordă o 
atenție specială reformei sistemului de 
pensii, atunci când aceasta introduce un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Or. en

Amendamentul 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.

În perioade de recesiune statele membre 
pot fi autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.
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Or. en

Amendamentul 123
David Casa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.

Doar în perioade de recesiune economică 
gravă cu caracter general statele membre 
pot fi autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al patrulea 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 124
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al 
patrulea paragraf.

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară sustenabilă menționată în al 
patrulea paragraf.

Or. en
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Amendamentul 125
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul examinează programul de 
convergență în termen de cel mult trei luni 
de la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, emite 
dacă este necesar un aviz asupra 
programului. Atunci când Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat, 
consideră că obiectivele și conținutul 
programului trebuie întărite, cu precădere 
în ceea ce privește politica bugetară 
prudentă, acesta invită, prin avizul său, 
respectivul stat membru să își ajusteze 
programul.

(2) Consiliul examinează programul de 
convergență în termen de cel mult trei luni 
de la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea
Comitetului economic și financiar, emite 
dacă este necesar un aviz asupra 
programului. Atunci când Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat, 
consideră că obiectivele și conținutul 
programului trebuie întărite, cu precădere 
în ceea ce privește politica bugetară 
sustenabilă, acesta invită, prin avizul său, 
respectivul stat membru să își ajusteze 
programul.

Or. en

Amendamentul 126
Sven Giegold

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din tratat, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de 
convergență, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre care fac 
obiectul unei derogări și a evaluărilor 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar, în special în vederea identificării 

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din tratat, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de 
convergență, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre care fac 
obiectul unei derogări și a evaluărilor 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar, în special în vederea identificării 
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unor diferențelor semnificative reale sau 
așteptate între poziția bugetară și obiectivul 
bugetar pe termen mediu sau între poziția 
bugetară și ritmul de ajustare adecvat în 
vederea atingerii acestui obiectiv, rezultând 
din devieri de la politica bugetară 
prudentă.

unor diferențelor semnificative reale sau 
așteptate între poziția bugetară și obiectivul 
bugetar pe termen mediu sau între poziția 
bugetară și ritmul de ajustare adecvat în 
vederea atingerii acestui obiectiv, rezultând 
din devieri de la politica bugetară 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune 
economică gravă cu caracter general.

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune.

Or. en


