
AM\856350RO.doc PE458.555v04-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2010/0279(COD)

11.2.2011

AMENDAMENTELE
19 - 39

Proiect de aviz
Pervenche Berès
(PE454.657v01-00)

Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice 
excesive din zona euro

Propunere de regulament
(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))



PE458.555v04-00 2/13 AM\856350RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\856350RO.doc 3/13 PE458.555v04-00

RO

Amendamentul 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 20
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. pt

Justificare

Consecințele Pactului de stabilitate (PS) sunt clare: Este esențial:
- să se revoce PS și să fie înlocuit cu un pact autentic pentru ocuparea forței de muncă și 
progres social;
- să se sporească gradul de coeziune socială și economică prin majorarea fondurilor 
structurale și de coeziune;
- să se creeze un Fond de solidaritate, la care să contribuie țările din zona euro care 
înregistrează surplusuri bugetare, pentru a sprijini țările aflate în dificultate în ceea ce 
privește producția, serviciile publice esențiale, crearea de locuri de muncă cu drepturi și 
eradicarea sărăciei;
- să se dea prioritate indicatorilor sociali, ocupării forței de muncă și salariilor decente, 
bunăstării sociale și șanselor egale;
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Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pactul de stabilitate și de creștere și 
cadrul complet de guvernanță economică 
ar trebui să completeze și să fie 
compatibile cu o strategie a Uniunii 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă ce vizează creșterea 
competitivității Uniunii.

Or. de

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice ar 
trebui să joace un rol esențial în aplicarea 
cerinței, prevăzute la articolul 121 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
ca statele membre să considere că 
politicile lor economice sunt o chestiune 
de interes comun și să și le coordoneze. 
Transparența și supravegherea 
independentă fac parte integrantă din 
guvernanța economică consolidată. 
Consiliul și Comisia ar trebui să facă 
publice și să precizeze motivele care stau 
la baza pozițiilor și deciziilor lor, în 
etapele adecvate ale procedurilor de 
coordonare a politicilor economice.

Or. de
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Amendamentul 23
Sven Giegold

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dispozițiile prezentului regulament 
sunt în conformitate deplină cu 
dispozițiile orizontale din TFUE, și 
anume cu articolele 7, 8, 9, 10 și 11, 
precum și cu dispozițiile Protocolului 26 
și ale articolului 153 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Ar trebui impusă o amendă 
punctuală în cazul în care un stat 
membru manipulează date financiare, 
falsifică statistici sau furnizează 
informații înșelătoare ca urmare a unei 
abateri de la reguli.

Or. de

Amendamentul 25
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Amenda ar trebui să fie similară 
pentru toate statele membre a căror 
monedă este euro și să reprezinte cel puțin 
0,1% și cel mult 0,5% din produsul intern 
brut (PIB) înregistrat de fiecare stat 
membru în anul precedent, în funcție de 
gravitatea nerespectării recomandărilor 
Consiliului sau ale Comisiei. În cazul în 
care un stat membru manipulează date 
financiare, falsifică statistici sau 
furnizează informații înșelătoare, amenda 
ar trebui să reprezinte 0,5% din PIB-ul 
statului membru respectiv.

Or. de

Amendamentul 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Procedura de aplicare a amenzilor 
pentru statele membre care nu iau măsuri 
efective de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să fie 
interpretată în așa fel încât aplicarea 
amenzii în cazul statelor membre 
respective să constituie regula și nu 
excepția de la regulă.

(11) Procedura de aplicare a amenzilor 
pentru statele membre care nu iau măsuri 
efective de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să fie 
interpretată în așa fel încât aplicarea 
amenzii în cazul statelor membre 
respective să fie corectă și eficientă și să 
respecte obiectivele fundamentale și 
valorile democratice ale Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendamentul 27
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Procedura de aplicare a amenzilor 
pentru statele membre care nu iau măsuri 
efective de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să fie 
interpretată în așa fel încât aplicarea 
amenzii în cazul statelor membre 
respective să constituie regula și nu 
excepția de la regulă.

(11) Procedura de aplicare a amenzilor 
pentru statele membre care nu iau măsuri 
efective de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să fie 
interpretată în așa fel încât aplicarea 
amenzii în cazul statelor membre 
respective să fie corectă și eficientă și să 
respecte obiectivele fundamentale și 
valorile democratice ale Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Amenzile colectate ar trebui 
distribuite statelor membre care utilizează 
moneda euro și care nu fac obiectul unei 
proceduri de dezechilibru excesiv și nu 
înregistrează un deficit excesiv.

(12) Amenzile colectate ar trebui alocate 
unui mecanism permanent pentru situații 
de criză (Fondul Monetar European).
Până la instituirea unui astfel de fond, 
amenzile ar trebui creditate în contul 
Fondului european de stabilitate 
financiară.

Or. de

Amendamentul 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Amenzile colectate ar trebui 
distribuite statelor membre care utilizează 
moneda euro și care nu fac obiectul unei 
proceduri de dezechilibru excesiv și nu
înregistrează un deficit excesiv.

(12) Amenzile colectate ar trebui 
distribuite statelor membre care utilizează 
moneda euro și care înregistrează un deficit 
excesiv pentru a sprijini procesul lor de 
ajustare prin acordarea de finanțări 
legate strict de investiții durabile în 
domeniul social și al mediului.

Or. en

Amendamentul 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică statelor 
membre a căror monedă este euro.

(2) Prezentul regulament se aplică statelor 
membre a căror monedă este euro. În ceea 
ce privește articolul 153 din tratat, 
sancțiunile prevăzute în prezentul 
regulament nu vizează chestiunea 
remunerării și instituțiile pieței muncii 
aferente, în special sistemele de salarizare 
minimă și structurile de negociere 
colectivă. Pentru a împărți povara 
ajustării între țările cu deficit și țările cu 
surplus, prezentul regulament este pus în 
aplicare doar în ceea ce privește statele 
membre care înregistrează un surplus 
excesiv.

Or. en

Amendamentul 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că decizia este adoptată de 
Consiliu, cu excepția situației în care 
acesta decide, prin majoritate calificată, să 
respingă propunerea în termen de 
maximum zece zile de la adoptarea sa de 
către Comisie. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din tratat.

Decizia este adoptată de Consiliu, care
hotărăște cu majoritate calificată. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

Or. en

Amendamentul 32
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că decizia este adoptată de 
Consiliu, cu excepția situației în care 
acesta decide, prin majoritate calificată, să 
respingă propunerea în termen de 
maximum zece zile de la adoptarea sa de 
către Comisie. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din tratat.

Decizia este adoptată de Consiliu, care
hotărăște cu majoritate calificată. Consiliul 
poate modifica propunerea în conformitate 
cu articolul 293 alineatul (1) din tratat.

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Amenda anuală propusă de Comisie 
reprezintă 0,1% din PIB-ul din anul 
precedent al statului membru în cauză.

(2) Amenda anuală propusă de Comisie 
reprezintă cel puțin 0,1% și cel mult 0,5%
din PIB-ul din anul precedent al statului 
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membru în cauză.

Or. de

Amendamentul 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate, în virtutea 
unor circumstanțe economice excepționale 
sau ca urmare a unei cereri motivate 
adresate Comisiei de către statul membru 
în cauză în termen de zece zile de la 
adoptarea concluziilor Consiliului 
menționate la alineatul (1), să propună 
reducerea amenzii sau anularea acesteia.

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate, în virtutea 
unor circumstanțe economice excepționale,
a unor catastrofe ecologice majore sau ca 
urmare a unei cereri motivate adresate 
Comisiei de către statul membru în cauză 
în termen de zece zile de la adoptarea 
concluziilor Consiliului menționate la 
alineatul (1), să propună reducerea amenzii 
sau anularea acesteia.

Or. en

Amendamentul 35
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care un stat membru 
manipulează date financiare, falsifică 
statistici sau furnizează informații 
înșelătoare, Consiliul, la propunerea 
Comisiei, poate adopta o decizie prin care 
se impune statului membru să plătească o 
amendă. O astfel de amendă ia forma 
unei plăți unice în valoare de 0,5% din 
PIB-ul din anul precedent al statului 
membru în cauză. Se consideră că decizia 
este adoptată de Consiliu, cu excepția 
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situației în care acesta decide, cu 
majoritate calificată, să respingă 
propunerea în termen de zece zile de la 
adoptarea sa de către Comisie. Consiliul 
poate modifica propunerea în 
conformitate cu articolul 293 alineatul (1) 
din tratat.

Or. de

Amendamentul 36
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 
constituie alte venituri, conform articolului 
311 din tratat, și se distribuie, proporțional 
cu ponderea lor în venitul național brut 
(VNB) total al statelor membre eligibile, 
statelor membre care au euro ca monedă 
si care nu fac obiectul unei proceduri de 
dezechilibru excesiv în sensul 
Regulamentului (UE) nr. […/…] și nici 
nu înregistrează un deficit excesiv 
conform articolului 126 alineatul (6) din 
tratat.

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 
constituie alte venituri, conform articolului 
311 din tratat, și se alocă mecanismului 
permanent pentru situații de criză 
(Fondului Monetar European). Până la 
instituirea Fondului Monetar European, 
aceste amenzi sunt creditate în contul 
Fondului european de stabilitate 
financiară.

Or. de

Amendamentul 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 
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constituie alte venituri, conform articolului 
311 din tratat, și se distribuie, proporțional 
cu ponderea lor în venitul național brut 
(VNB) total al statelor membre eligibile, 
statelor membre care au euro ca monedă și 
care nu fac obiectul unei proceduri de 
dezechilibru excesiv în sensul 
Regulamentului (UE) nr. […/…] și nici 
nu înregistrează un deficit excesiv conform 
articolului 126 alineatul (6) din tratat.

constituie alte venituri, conform articolului 
311 din tratat, și se distribuie, proporțional 
cu ponderea lor în venitul național brut 
(VNB) total al statelor membre eligibile, 
statelor membre care au euro ca monedă și 
care înregistrează un deficit excesiv 
conform articolului 126 alineatul (6) din 
tratat, pentru a sprijini procesul lor de 
ajustare prin acordarea de finanțări 
legate strict de investiții durabile în 
domeniul social și al mediului.

Or. en

Amendamentul 38
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, pe de o parte, și parlamentele și 
guvernele naționale și alte organisme 
relevante din statele membre, pe de altă 
parte, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și responsabilitate, 
comisia competentă din cadrul 
Parlamentului European poate organiza 
dezbateri publice cu privire la 
supravegherea macroeconomică și 
bugetară asigurată de Consiliu și de 
Comisie.

Or. de

Amendamentul 39
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament intră în vigoare după 
ce circumstanțele economice normale vor 
fi restabilite și după ce reglementarea 
eficace a piețelor financiare garantează 
că obligațiunile suverane nu mai fac 
obiectul speculațiilor.

Or. en


