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Amendamentul 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 44
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. pt

Justificare

Consecinţele Pactului de stabilitate (PS) sunt clare. Este necesar:
- să se respingă PS şi să se înlocuiască cu un adevărat Pact pentru muncă şi progres social;
- să se întărească coeziunea economică şi socială prin mai multe fonduri structurale şi prin 
fondul de coeziune;
- să creeze un Fond de solidaritate, cu contribuţii din partea ţărilor din zona euro cu surplus 
bugetar, care să susţină ţările cu dificultăţi în domeniul producţiei, serviciilor publice 
esenţiale, creării de locuri de muncă cu drepturi sociale şi al eradicării sărăciei;
- să acorde prioritate pentru indicatorii sociali, locuri de muncă şi salarii decente, bunăstare 
socială şi şanse egale.
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Amendamentul 45
Jürgen Klute

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 46
Sven Giegold

Propunere de regulament
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 121 alineatele (6) şi (148)
alineatele (3) şi (4),

Or. en

Amendamentul 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Este necesar să se profite de experienţa 
dobândită în primul deceniu de funcţionare 
a uniunii economice şi monetare.

2. Este necesar să se profite de experienţa 
dobândită în primul deceniu de funcţionare 
a uniunii economice şi monetare în ceea ce 
priveşte dezechilibrele macroeconomice.

Or. en
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Amendamentul 48
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Această procedură ar trebui să se bazeze 
pe un mecanism de detectare rapidă a 
apariţiei dezechilibrelor macroeconomice. 
Ea ar trebui să aibă la bază un tablou de 
bord indicativ şi transparent, combinat cu o 
analiză economică.

6. Această procedură ar trebui să se bazeze 
pe un mecanism de detectare rapidă a 
apariţiei dezechilibrelor macroeconomice. 
Ea ar trebui să aibă la bază un tablou de 
bord indicativ şi transparent, combinat cu o 
analiză economică, în special în domeniul 
competitivităţii.

Or. de

Amendamentul 49
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Tabloul de bord ar trebui să constea într-
un set limitat de indicatori economici şi 
financiari relevanţi pentru detectarea 
dezechilibrelor macroeconomice, cu 
praguri indicative corespunzătoare. 
Structura tabloului de bord poate evolua în 
timp, inter alia datorită dinamicii riscurilor 
la care este expusă stabilitatea 
macroeconomică sau datorită apariţiei unor 
date statistice noi.

7. Tabloul de bord ar trebui să constea într-
un set limitat de indicatori economici şi 
financiari relevanţi pentru competitivitate 
şi detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, cu praguri indicative 
corespunzătoare. Structura tabloului de 
bord poate evolua în timp, inter alia 
datorită dinamicii riscurilor la care este 
expusă stabilitatea macroeconomică sau 
datorită apariţiei unor date statistice noi.

Or. de

Amendamentul 50
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Pe baza procedurii de supraveghere 
multilaterală şi a mecanismului de alertă, 
Comisia ar trebui să identifice statele 
membre care trebuie să facă obiectul unui 
bilanţ aprofundat. Bilanţul aprofundat ar 
trebui să cuprindă o analiză riguroasă a 
surselor dezechilibrelor apărute în statul 
membru care face obiectul bilanţului. 
Bilanţul ar trebui discutat în cadrul 
Consiliului şi al Eurogrupului în cazul 
statelor membre care au ca monedă euro.

9. Pe baza procedurii de supraveghere 
multilaterală şi a mecanismului de alertă, 
Comisia ar trebui să identifice statele 
membre care trebuie să facă obiectul unui 
bilanţ aprofundat. Bilanţul aprofundat ar 
trebui să cuprindă o analiză riguroasă a 
surselor dezechilibrelor apărute în statul 
membru care face obiectul bilanţului. El ar 
trebui conceput pe baza unei cercetări 
detaliate a unei game largi de variabile 
economice şi ar trebui să reflecte 
specificităţile naţionale în privinţa 
relaţiilor industriale şi a dialogului social. 
Bilanţul ar trebui discutat în cadrul 
Consiliului şi al Eurogrupului în cazul 
statelor membre care au ca monedă euro.

Or. en

Amendamentul 51
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. În evaluarea dezechilibrelor trebuie să 
se ţină cont de gravitatea acestora, de 
gradul în care pot fi considerate 
nesustenabile, de consecinţele economice 
potenţial negative şi de efectele de 
propagare asupra altor state membre.
Trebuie să se ia, de asemenea, în 
considerare capacitatea de ajustare 
economică şi istoricul statului membru 
vizat în ceea ce priveşte respectarea 
recomandărilor anterioare formulate în 
temeiul prezentului regulament şi a altor 
recomandări emise în temeiul articolului 
121 din tratat în cadrul supravegherii 
multilaterale, în special orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 

11. În evaluarea dezechilibrelor trebuie să 
se ţină cont de gravitatea acestora, de 
gradul în care pot fi considerate 
nesustenabile, de consecinţele economice 
potenţial negative şi de efectele de 
propagare asupra altor state membre. Este 
necesar să se înţeleagă natura 
dezechilibrelor – dacă acestea sunt 
structurale sau de scurtă durată – precum
şi caracterul cauzelor acestora, care pot fi 
naţionale, externe sau la nivelul Uniunii. 
Ar trebui să se ţină seama în mod adecvat 
de conexiunile dintre opţiunile diferitelor 
state membre în ceea ce priveşte politicile, 
precum şi de efectele de propagare. 
Trebuie să se ia, de asemenea, în 
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membre şi ale Uniunii. considerare capacitatea de ajustare 
economică şi istoricul statului membru 
vizat în ceea ce priveşte respectarea 
recomandărilor anterioare formulate în 
temeiul prezentului regulament şi a altor 
recomandări emise în temeiul articolului 
121 din tratat în cadrul supravegherii 
multilaterale, în special orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre şi ale Uniunii şi consecinţele 
acestor recomandări.

Or. en

Amendamentul 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice, trebuie să se adreseze 
recomandări statului membru vizat, 
furnizându-se astfel instrucţiuni cu privire 
la măsurile de politică adecvate. Măsurile 
adoptate de statul membru vizat pentru 
corectarea dezechilibrelor trebuie să fie 
oportune şi să facă uz de toate 
instrumentele de politică disponibile, sub 
controlul autorităţilor publice. Aceste 
măsuri trebuie să fie adaptate cadrului şi 
circumstanţelor din statul membru vizat şi 
să acopere principalele domenii de politică, 
printre care se pot număra politica 
bugetară şi salarială, piaţa muncii, piaţa 
produselor şi serviciilor şi reglementarea 
sectorului financiar.

12. Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice, trebuie să se adreseze 
recomandări statului membru vizat, 
furnizându-se astfel instrucţiuni cu privire 
la măsurile de politică adecvate. Măsurile 
adoptate de statul membru vizat pentru 
corectarea dezechilibrelor trebuie să fie 
oportune şi să facă uz de toate 
instrumentele de politică disponibile, sub 
controlul autorităţilor publice. Aceste 
măsuri trebuie să fie adaptate cadrului şi 
circumstanţelor din statul membru vizat şi 
să acopere principalele domenii de politică, 
printre care se pot număra politica fiscală, 
piaţa muncii, piaţa produselor şi serviciilor 
şi reglementarea sectorului financiar.

Or. en
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Amendamentul 53
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice, trebuie să se adreseze 
recomandări statului membru vizat, 
furnizându-se astfel instrucţiuni cu privire 
la măsurile de politică adecvate. Măsurile 
adoptate de statul membru vizat pentru 
corectarea dezechilibrelor trebuie să fie 
oportune şi să facă uz de toate 
instrumentele de politică disponibile, sub 
controlul autorităţilor publice. Aceste 
măsuri trebuie să fie adaptate cadrului şi 
circumstanţelor din statul membru vizat şi 
să acopere principalele domenii de politică, 
printre care se pot număra politica bugetară 
şi salarială, piaţa muncii, piaţa produselor 
şi serviciilor şi reglementarea sectorului 
financiar.

12. Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice, trebuie să se adreseze 
recomandări statului membru vizat, 
furnizându-se astfel instrucţiuni cu privire 
la măsurile de politică adecvate. Măsurile 
adoptate de statul membru vizat pentru 
corectarea dezechilibrelor ar trebui să fie 
oportune şi să facă uz de toate 
instrumentele de politică relevante, sub 
controlul autorităţilor publice. Ar trebui să 
se bazeze pe un dialog cuprinzător cu 
partenerii sociali şi alte părţi interesate la 
nivel naţional şi să ţină cont pe deplin de 
restricţiile pe care drepturile 
fundamentale ale acestora le impun 
asupra măsurilor guvernamentale. Aceste 
măsuri trebuie să fie adaptate cadrului şi 
circumstanţelor din statul membru vizat şi 
să acopere principalele domenii de politică, 
printre care se pot număra politica fiscală, 
piaţa muncii, piaţa produselor şi serviciilor 
şi reglementarea sectorului financiar.

Or. en

Amendamentul 54
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Toate statele membre care fac obiectul 
procedurii de dezechilibru excesiv trebuie 
să elaboreze un plan de acţiuni de corecţie 
care să stabilească în detaliu politicile 
concepute pentru a pune în aplicare 

15. Toate statele membre care fac obiectul 
procedurii de dezechilibru excesiv trebuie 
să elaboreze un plan de acţiuni de corecţie 
care să stabilească în detaliu politicile 
concepute pentru a pune în aplicare 
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recomandările Consiliului. Planul de 
acţiuni trebuie să includă un calendar de 
punere în aplicare a măsurilor vizate. Acest 
plan necesită aprobarea Consiliului, pe 
baza unui raport din partea Comisiei.

recomandările Consiliului. Planul de 
acţiuni trebuie să reflecte natura 
dezechilibrelor, să se limiteze la aspecte de 
politică supuse controlului autorităţilor 
statului şi să includă un calendar de punere 
în aplicare a măsurilor vizate. Acest plan 
necesită aprobarea Consiliului, pe baza 
unui raport din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 55
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. Comisia ar trebui să dispună de 
competenţa de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
în ceea ce priveşte tabloul de bord. În 
special, actele delegate sunt necesare 
pentru a stabili o listă a indicatorilor 
relevanţi care trebuie incluşi în tabloul de 
bord şi pentru a adapta structura 
indicatorilor, pragurile fixate şi 
metodologia utilizată. Este foarte 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi şi cu partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 56
Sven Giegold

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Dispoziţiile prezentului regulament 
sunt pe deplin concordante cu clauzele 
orizontale din TFUE, şi anume articolele 
7, 8, 9, 10, 11 şi articolul 153 alineatul 
(5), precum şi cu dispoziţiile Protocolului 
26.

Or. en

Amendamentul 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluţii
macroeconomice care au sau pot avea 
efecte negative asupra bunei funcţionări a 
economiei unui stat membru, a uniunii 
economice şi monetare sau a Uniunii în 
ansamblu.

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluţii
divergente persistente între cererea 
globală şi oferta globală care duc la un 
surplus sau la un deficit sistematic în 
poziţia globală a economiilor în cadrul 
unei economii, care au sau pot avea efecte 
negative asupra bunei funcţionări a 
economiei unui stat membru, a uniunii 
economice şi monetare sau a Uniunii în 
ansamblu.

Or. en

Justificare

Pentru a putea crea un proces politic perfect funcţional este necesară o definiţie generală dar 
exactă a tuturor tipurilor de dezechilibre. Amendamentul propune această definiţie.

Amendamentul 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluţii 
macroeconomice care au sau pot avea 
efecte negative asupra bunei funcţionări a 
economiei unui stat membru, a uniunii 
economice şi monetare sau a Uniunii în 
ansamblu.

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluţii 
macroeconomice care au sau pot avea 
efecte negative asupra bunei funcţionări a 
economiei sau a competitivităţii unui stat 
membru, a uniunii economice şi monetare 
sau a Uniunii în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 59
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluţii
macroeconomice care au sau pot avea 
efecte negative asupra bunei funcţionări a 
economiei unui stat membru, a uniunii 
economice şi monetare sau a Uniunii în 
ansamblu.

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluţii
divergente persistente între cererea 
globală şi oferta globală care duc la un 
surplus sau la un deficit sistematic în 
poziţia globală a economiilor în cadrul 
unei economii, care au sau pot avea efecte 
negative asupra bunei funcţionări a 
economiei unui stat membru, a uniunii 
economice şi monetare sau a Uniunii în 
ansamblu.

Or. en

Amendamentul 60
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „dezechilibre excesive” înseamnă 
dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre 
care pun în pericol buna funcţionare a 

(b) „dezechilibre excesive” înseamnă 
dezechilibre macroeconomice în domeniul 
uniunii economice şi monetare care 
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uniunii economice şi monetare. perturbă evoluţia economică lină şi 
viabilă într-unul sau mai multe state 
membre care participă la uniunea 
economică şi monetară.

Or. de

Amendamentul 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea cu statele membre, 
Comisia stabileşte un tablou de bord 
indicativ ca instrument de facilitare a 
detectării rapide şi a monitorizării 
dezechilibrelor.

1. După consultarea cu statele membre şi 
cu Parlamentul European, Comisia 
stabileşte un tablou de bord indicativ ca 
instrument de facilitare a detectării rapide 
şi a monitorizării dezechilibrelor.

Or. en

Amendamentul 62
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea cu statele membre, 
Comisia stabileşte un tablou de bord 
indicativ ca instrument de facilitare a 
detectării rapide şi a monitorizării 
dezechilibrelor.

1. După consultarea cu statele membre şi 
cu Parlamentul European, Comisia 
stabileşte un tablou de bord indicativ ca 
instrument de facilitare a detectării rapide 
şi a monitorizării dezechilibrelor, 
respectând procedurile şi condiţiile 
enunţate la alineatele (2)-(4) de la 
prezentul articol..

Or. en
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Amendamentul 63
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea cu statele membre, 
Comisia stabileşte un tablou de bord 
indicativ ca instrument de facilitare a 
detectării rapide şi a monitorizării 
dezechilibrelor.

1. După o consultare cuprinzătoare cu
toate statele membre şi cu Parlamentul 
European, Comisia stabileşte un tablou de 
bord indicativ ca instrument de facilitare a 
detectării rapide şi a monitorizării 
dezechilibrelor.

Or. en

Amendamentul 64
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi 
macrofinanciari pentru statele membre. 
Comisia poate fixa praguri indicative 
inferioare sau superioare pentru aceşti 
indicatori, care să servească drept niveluri 
de alertă. Pragurile aplicabile statelor 
membre care au euro ca monedă pot fi 
diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi 
macrofinanciari pentru statele membre, 
punând un accent deosebit pe 
competitivitatea statelor membre. Comisia 
poate fixa praguri indicative inferioare sau 
superioare pentru aceşti indicatori, care să 
servească drept niveluri de alertă. Pragurile 
aplicabile statelor membre care au euro ca 
monedă pot fi diferite de cele aplicabile 
altor state membre.

Or. de

Amendamentul 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi 
macrofinanciari pentru statele membre.
Comisia poate fixa praguri indicative 
inferioare sau superioare pentru aceşti
indicatori, care să servească drept niveluri
de alertă. Pragurile aplicabile statelor 
membre care au euro ca monedă pot fi 
diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici, sociali
şi macrofinanciari pentru statele membre.
Aceştia vor permite detectarea unor 
nealinieri grave între cererea şi oferta 
globală şi între veniturile şi consumul 
unei economii. Printre indicatorii sociali 
se numără, printre altele, indicatori
privind inegalitatea, incidenţa salariilor 
mici, lucrătorii săraci, ponderea venitului 
forţei de muncă în PIB-ul global şi 
valorile profitului unitar.

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbogăţeşte şi mai mult definiţia propusă la amendamentul 1. Este esenţială 
includerea indicatorilor sociali, în special a acelora privind inegalităţile, deoarece 
inegalităţile mari şi/sau în creştere sunt cauza principală a excesului de economii la vârful 
scalei veniturilor şi a îndatorării excesive pentru segmentele de la mijlocul şi baza scalei.

Amendamentul 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi 
macrofinanciari pentru statele membre.
Comisia poate fixa praguri indicative 
inferioare sau superioare pentru aceşti 
indicatori, care să servească drept niveluri 
de alertă. Pragurile aplicabile statelor 
membre care au euro ca monedă pot fi 
diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi 
macrofinanciari adecvaţi pentru a măsura 
echilibrul economic şi competitivitatea 
economică a statelor membre comparativ 
cu alte state membre. Comisia poate fixa 
praguri indicative inferioare sau superioare 
pentru aceşti indicatori, care să servească 
drept niveluri de alertă. Pragurile aplicabile 
statelor membre care au euro ca monedă 
pot fi diferite de cele aplicabile altor state 
membre.
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Or. en

Justificare

Consfinţirea indicatorilor prin regulament ar afecta flexibilitatea necesară pentru această 
procedură. În schimb, decizia privind alegerea indicatorilor ar trebui să fie lăsată în seama 
Comisiei Europene, cu o consultare cât mai intensă a experţilor.

Amendamentul 67
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi
macrofinanciari pentru statele membre.
Comisia poate fixa praguri indicative 
inferioare sau superioare pentru aceşti 
indicatori, care să servească drept niveluri 
de alertă. Pragurile aplicabile statelor 
membre care au euro ca monedă pot fi 
diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori relevanţi pentru 
detectarea riscului de potenţiale 
dezechilibre macroeconomice şi
macrofinanciare la nivelul Uniunii şi al 
statelor membre. Comisia poate fixa 
praguri indicative inferioare sau superioare 
pentru aceşti indicatori, care să servească 
drept niveluri de alertă. Pragurile pentru 
dezechilibre externe vor evidenţia în mod 
simetric deficitele excesive, precum şi 
excedentele excesive. Pragurile aplicabile 
statelor membre care au euro ca monedă 
pot fi diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

Or. en

Amendamentul 68
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici şi

2. Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici,
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macrofinanciari pentru statele membre. 
Comisia poate fixa praguri indicative 
inferioare sau superioare pentru aceşti 
indicatori, care să servească drept niveluri 
de alertă. Pragurile aplicabile statelor 
membre care au euro ca monedă pot fi 
diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

macrofinanciari şi sociali pentru statele 
membre. Aceştia vor permite detectarea 
unor nealinieri grave între cererea şi 
oferta globală şi între veniturile şi 
consumul unei economii şi vor reflecta 
tendinţele pe termen scurt, structural şi pe 
termen mediu-lung. Comisia fixează
praguri indicative şi simetrice inferioare 
sau superioare pentru aceşti indicatori, care 
să servească drept niveluri de alertă.

Or. en

Amendamentul 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Lista indicatorilor care urmează să fie 
incluşi în tabloul de bord şi limitele ar 
trebui să permită detectarea 
dezechilibrelor macroeconomice interne şi 
externe.

Or. en

Justificare

Consfinţirea indicatorilor prin regulament ar afecta flexibilitatea necesară pentru această 
procedură. În schimb, decizia privind alegerea indicatorilor ar trebui să fie lăsată în seama 
Comisiei Europene, cu o consultare cât mai intensă a experţilor.

Amendamentul 70
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou )
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul -12 şi în condiţiile prevăzute la 
articolele -12a şi -12b, măsurile de 
stabilire a listei indicatorilor relevanţi şi a 
limitelor relevante care urmează să fie 
incluşi în tabloul de bord. Lista 
indicatorilor include următoarele seturi 
de indicatori:
- dezechilibrele interne, inclusiv datoria 
publică şi privată, inegalităţile între 
venituri, productivitatea resurselor, IAPC, 
C&D privată şi publică, educaţia, rata 
şomajului în echivalent normă întreagă, 
coeziunea teritorială, evoluţiile preţurilor 
activelor, o atenţie specială acordându-se 
bunurilor imobiliare şi pieţelor 
financiare;
- dezechilibrele externe, inclusiv balanţa 
contului curent cu un accent deosebit 
asupra componentei energetice, activele 
financiare externe nete ca pondere în 
PIB, exportul total de produse de înaltă 
tehnologie faţă de restul lumii ca 
procentaj din total.

Or. en

Amendamentul 71
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comitetul european pentru riscuri 
sistemice este consultat în legătură cu 
propunerile de indicatori relevanţi pentru 
stabilitatea pieţei financiare.

Or. en
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Amendamentul 72
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2b (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Banca Centrală Europeană este 
consultată în legătură cu indicatorii 
relevanţi pentru evoluţia preţurilor 
activelor.

Or. en

Amendamentul 73
Jürgen Klute

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul -12a şi în condiţiile prevăzute la 
articolele -12b şi -12c, măsurile de 
stabilire a listei indicatorilor relevanţi 
care urmează să fie incluşi în tabloul de 
bord. Lista indicatorilor include 
următoarele seturi de indicatori:
(a) dezechilibrele interne, inclusiv datoria 
publică şi privată şi evoluţia sa; 
inegalităţile veniturilor la nivel intern; 
rata şomajului; incidenţa salariilor mici şi 
a lucrătorilor săraci, ponderea venitului 
forţei de muncă în PIB-ul global şi 
valorile profitului unitar şi evoluţiile 
preţurilor activelor, o atenţie specială 
acordându-se bunurilor imobiliare şi 
pieţelor financiare;
(b) dezechilibrele externe, inclusiv 
structura, soldul şi evoluţia contului 
curent; evoluţia cotelor de piaţă ale 
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exporturilor în Uniune şi pe pieţele ţărilor 
terţe; şi activele externe nete;
(c) evoluţiile pieţei interne, inclusiv o 
valoare medie a creşterii reale 
comparative pe o perioadă de cinci ani; 
un indicator al dinamicii creşterii şi 
ocupării forţei de muncă, care să includă 
consumul de energie necesar fabricării 
unui produs şi investiţiile publice şi 
private în cercetare şi dezvoltare; şi 
fluxurile de investiţii străine directe ale 
Uniunii şi ale ţărilor terţe.

Or. en

Amendamentul 74
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează în mod regulat dacă 
tabloul de bord este adecvat, luând în 
considerare structura indicatorilor, 
pragurile fixate şi metodologia utilizată; 
Comisia adaptează tabloul de bord dacă 
acest lucru este necesar pentru menţinerea 
sau îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a 
detecta apariţia dezechilibrelor şi de a 
monitoriza evoluţia lor. Modificările 
survenite la nivelul metodologiei de bază, 
al structurii tabloului de bord şi al 
pragurilor aferente se anunţă public.

4. Comisia evaluează în mod regulat dacă 
tabloul de bord este adecvat, luând în 
considerare structura indicatorilor, 
pragurile fixate şi metodologia utilizată; 
Comisia adaptează tabloul de bord prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul -12 şi în 
condiţiile prevăzute la articolele -12a şi -
12a, dacă acest lucru este necesar pentru 
menţinerea sau îmbunătăţirea capacităţii 
acestuia de a detecta apariţia 
dezechilibrelor şi de a monitoriza evoluţia 
lor. Modificările survenite la nivelul 
metodologiei de bază, al structurii tabloului 
de bord şi al pragurilor aferente se anunţă 
public.

Or. en



PE458.550v02-00 20/37 AM\857350RO.doc

RO

Amendamentul 75
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoţită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică şi financiară care să analizeze 
în perspectivă evoluţia indicatorilor, 
utilizând, dacă este cazul, orice alt 
indicator economic şi financiar relevant 
pentru detectarea dezechilibrelor. În raport 
se indică, de asemenea, dacă depăşirea 
pragului superior sau inferior într-unul sau 
mai multe state membre indică posibilitatea 
apariţiei unor dezechilibre.

2. Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoţită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică şi financiară a competitivităţii 
care să analizeze în perspectivă evoluţia 
indicatorilor, utilizând, dacă este cazul, 
orice alt indicator economic şi financiar 
relevant pentru detectarea dezechilibrelor. 
În raport se indică, de asemenea, dacă 
depăşirea pragului superior sau inferior 
într-unul sau mai multe state membre 
indică posibilitatea apariţiei unor 
dezechilibre.

Or. de

Amendamentul 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoţită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică şi financiară care să analizeze 
în perspectivă evoluţia indicatorilor, 
utilizând, dacă este cazul, orice alt 
indicator economic şi financiar relevant 
pentru detectarea dezechilibrelor. În raport 
se indică, de asemenea, dacă depăşirea 
pragului superior sau inferior într-unul sau 
mai multe state membre indică posibilitatea 
apariţiei unor dezechilibre.

2. Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoţită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică şi financiară care să analizeze 
în perspectivă evoluţia indicatorilor, 
utilizând, dacă este cazul, orice alt 
indicator economic şi financiar sau 
structural relevant pentru detectarea 
dezechilibrelor. În raport se indică, de 
asemenea, dacă depăşirea pragului superior 
sau inferior într-unul sau mai multe state 
membre indică posibilitatea apariţiei unor 
dezechilibre.
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Or. en

Amendamentul 77
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoţită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică şi financiară care să analizeze 
în perspectivă evoluţia indicatorilor, 
utilizând, dacă este cazul, orice alt 
indicator economic şi financiar relevant 
pentru detectarea dezechilibrelor. În 
raport se indică, de asemenea, dacă 
depăşirea pragului superior sau inferior 
într-unul sau mai multe state membre 
indică posibilitatea apariţiei unor 
dezechilibre.

2. Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoţită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică şi financiară solidă care să 
analizeze în perspectivă indicatorii. Se iau
în considerare cele mai bune practici. În
raport se indică, de asemenea, dacă 
depăşirea pragului superior sau inferior 
într-unul sau mai multe state membre 
indică posibilitatea apariţiei unor 
dezechilibre în cadrul statului membru 
vizat, într-un alt stat membru sau în 
cadrul Uniunii în ansamblul ei. Toate 
informaţiile disponibile sunt luate în 
considerare şi nu se trag concluzii doar în 
urma analizei tabloului de bord pe baza 
indicatorilor.

Or. en

Amendamentul 78
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul supravegherii multilaterale în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (3) 
din tratat, Consiliul dezbate şi adoptă 
concluziile raportului Comisiei.
Eurogrupul discută pe marginea raportului 
în măsura în care acesta se referă, direct 
sau indirect, la statele membre care au euro 

4. În cadrul supravegherii multilaterale în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (3) 
din tratat, Consiliul dezbate şi adoptă 
concluziile raportului Comisiei. Comisia 
competentă a Parlamentului European 
poate organiza dezbateri publice 
referitoare la raportul Comisiei. 
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ca monedă. Eurogrupul discută pe marginea raportului 
în măsura în care acesta se referă, direct 
sau indirect, la statele membre care au euro 
ca monedă.

Or. en

Amendamentul 79
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Ţinând cont de discuţiile purtate în 
cadrul Consiliului şi al Eurogrupului, 
conform articolului 4 alineatul (4), Comisia 
pregăteşte un bilanţ aprofundat pentru 
fiecare stat membru pe care îl consideră 
afectat sau în pericol de a fi afectat de 
dezechilibre. Scopul acestei analize este să 
stabilească dacă statul membru vizat se 
confruntă sau nu cu dezechilibre şi dacă 
aceste dezechilibre constituie sau nu 
dezechilibre excesive.

1. Ţinând cont de discuţiile purtate în 
cadrul Consiliului şi al Eurogrupului, 
conform articolului 4 alineatul (4), Comisia 
pregăteşte un bilanţ aprofundat pentru 
fiecare stat membru pe care îl consideră 
afectat sau în pericol de a fi afectat de 
dezechilibre. Scopul acestei analize este să 
stabilească dacă statul membru vizat se 
confruntă sau nu cu dezechilibre şi dacă 
aceste dezechilibre constituie sau nu 
dezechilibre excesive. Analiza ar trebui 
concepută pe baza unei cercetări detaliate 
a unei game largi de variabile economice 
şi ar trebui să reflecte specificităţile 
naţionale în privinţa relaţiilor industriale 
şi a dialogului social.

Or. en

Amendamentul 80
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă statul membru care face obiectul 
bilanţului a întreprins sau nu acţiuni 

(a) dacă statul membru care face obiectul 
bilanţului a întreprins sau nu acţiuni 
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adecvate ca răspuns la recomandările sau 
invitaţiile Consiliului adoptate în 
conformitate cu articolele 121 şi 126 din 
tratat şi în temeiul articolele 6, 7, 8 şi 10 
din prezentul regulament;

adecvate ca răspuns la recomandările sau 
invitaţiile Consiliului adoptate în 
conformitate cu articolele 121 şi 126 din 
tratat şi în temeiul articolele 6, 7, 8 şi 10 
din prezentul regulament, precum şi 
consecinţele economice, sociale şi alte 
consecinţe importante ale recomandărilor 
respective;

Or. en

Amendamentul 81
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) originea dezechilibrelor detectate, 
inclusiv conexiunile profunde de natură 
comercială şi financiară între statele 
membre, efectele de propagare ale 
politicilor economice naţionale şi 
impactul asimetric al politicilor adoptate 
la nivelul Uniunii şi al zonei euro, caz în 
care Comisia adoptă măsuri adecvate 
ţinând seama de principiul subsidiarităţii;

Or. en

Amendamentul 82
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În circumstanţe obişnuite, rezultatele 
bilanţului aprofundat sunt prezentate 
Parlamentului European şi Consiliului în 
contextul Semestrului.
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Or. en

Amendamentul 83
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. constată că recomandările Comisiei 
nu ar trebui să se extindă asupra unor 
domenii precum structura salariilor care 
se situează în mod clar în afara sferei de 
competenţă a Uniunii; consideră că 
trebuie acordată cea mai mare importanţă 
practicilor şi tradiţiilor naţionale în 
domeniul pieţei muncii şi că acestea 
trebuie să fie decisive în contextul 
stabilirii tuturor recomandărilor cu 
incidenţă asupra responsabilităţilor 
partenerilor sociali sau poziţiei speciale a 
acestora în cadrul dialogului social;

Or. sv

Amendamentul 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La recomandarea Comisiei, Consiliul 
poate adopta recomandări în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, 
declarând existenţa unui dezechilibru 
excesiv şi recomandând statului membru în 
cauză să întreprindă acţiuni de corecţie.
Aceste recomandări stabilesc natura 
dezechilibrelor şi precizează în detaliu 
acţiunile de corecţie care trebuie 
întreprinse, precum şi termenul până la 
care statul membru vizat trebuie să 

2. La recomandarea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European şi a 
partenerilor sociali europeni, Consiliul 
poate adopta recomandări în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, 
declarând existenţa unui dezechilibru 
excesiv şi recomandând statului membru în 
cauză să întreprindă acţiuni de corecţie.
Aceste recomandări stabilesc natura 
dezechilibrelor şi precizează în detaliu 
acţiunile de corecţie care trebuie 
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întreprindă acţiunile respective. Conform 
dispoziţiilor articolului 121 alineatul (4) 
din tratat, Consiliul poate să îşi facă 
publice recomandările.

întreprinse, precum şi termenul până la 
care statul membru vizat trebuie să 
întreprindă acţiunile respective. Conform 
dispoziţiilor articolului 121 alineatul (4) 
din tratat, Consiliul poate să îşi facă 
publice recomandările.

Or. en

Amendamentul 85
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La recomandarea Comisiei, Consiliul 
poate adopta recomandări în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, 
declarând existenţa unui dezechilibru 
excesiv şi recomandând statului membru în 
cauză să întreprindă acţiuni de corecţie.
Aceste recomandări stabilesc natura 
dezechilibrelor şi precizează în detaliu
acţiunile de corecţie care trebuie 
întreprinse, precum şi termenul până la 
care statul membru vizat trebuie să 
întreprindă acţiunile respective. Conform 
dispoziţiilor articolului 121 alineatul (4) 
din tratat, Consiliul poate să îşi facă 
publice recomandările.

2. La recomandarea Comisiei, Consiliul 
poate adopta recomandări în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, 
declarând existenţa unui dezechilibru 
excesiv şi recomandând statului membru în 
cauză să întreprindă acţiuni de corecţie.
Aceste recomandări stabilesc natura 
dezechilibrelor şi prezintă în linii generale
acţiunile corective care trebuie întreprinse, 
precum şi termenul până la care statul 
membru vizat întreprinde acţiunile 
respective. Conform dispoziţiilor 
articolului 121 alineatul (4) din tratat, 
Consiliul poate să îşi facă publice 
recomandările.

Or. en

Amendamentul 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Recomandările menţionate la
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alineatul (2) respectă obiectivele Uniunii 
definite la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Recomandările ţin 
seama în mod corespunzător de articolul 
153 din TFUE şi de drepturile cuprinse în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Recomandările respectă, de 
asemenea, în mod strict specificitatea 
fiecărui stat membru, în special modelul 
său privind relaţiile industriale şi dialogul 
social. Se acordă atenţia cuvenită 
simetriei recomandărilor, abordând 
reducerile excesive de cheltuieli în aceeaşi 
măsură ca situaţiile în care economiile se 
îndatorează în mod excesiv.

Or. en

Justificare

Este de neconceput ca noul proces de dezechilibre excesive să fie derulat în contradicţie cu 
Tratatul European. Trebuie avută grijă că procesul de dezechilibre excesive să nu devină 
„neconstituţional”.

Amendamentul 87
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Recomandările menţionate la 
alineatul (2) respectă obiectivele Uniunii 
definite la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Recomandările ţin 
seama în mod corespunzător de articolul 
153 din TFUE şi de drepturile cuprinse în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Recomandările respectă, de 
asemenea, în mod strict specificitatea 
fiecărui stat membru, în special modelul 
său privind relaţiile industriale şi dialogul 
social. Se acordă atenţia cuvenită 
simetriei recomandărilor, abordând 
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reducerile excesive de cheltuieli în aceeaşi 
măsură ca situaţiile în care economiile se 
îndatorează în mod excesiv.

Or. en

Amendamentul 88
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Orice stat membru pentru care se 
declanşează o procedură de dezechilibru 
excesiv prezintă un plan de acţiuni de 
corecţie Consiliului şi Comisiei până la 
termenul stabilit în recomandări, conform 
articolului 7. Planul de acţiuni de corecţie 
prezintă acţiunile strategice specifice şi 
concrete pe care statul membru le-a 
implementat sau intenţionează să le 
implementeze şi cuprinde un calendar de 
implementare a acestora.

1. Orice stat membru pentru care se 
declanşează o procedură de dezechilibru 
excesiv prezintă un plan de acţiuni de 
corecţie Consiliului şi Comisiei până la 
termenul stabilit în recomandări, conform 
articolului 7. Planul de acţiuni de corecţie 
utilizează toate instrumentele politice 
relevante aflate sub controlul autorităţilor 
publice, ţinând cont de drepturile 
fundamentale ale cetăţenilor, partenerilor 
sociali şi ale altor părţi interesate la nivel 
naţional. Planul prezintă acţiunile 
strategice specifice şi concrete pe care 
statul membru le-a implementat sau 
intenţionează să le implementeze şi 
cuprinde un calendar de implementare a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 89
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În urma transmiterii raportului de 
activitate de către statul membru, 
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preşedintele Euro Group şi comisarul 
responsabil raportează Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 90
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care ajunge la concluzia că 
statul membru nu a întreprins acţiunile de 
corecţie recomandate, Consiliul adoptă, la 
recomandarea Comisiei, recomandări 
revizuite, în conformitate cu articolul 7,
stabilind un nou termen pentru realizarea 
acţiunilor de corecţie, la sfârşitul căruia 
se realizează o nouă evaluare în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
articol.

4. În cazul în care ajunge la concluzia că 
statul membru nu a întreprins acţiunile
corective recomandate, Comisia solicită o 
explicaţie din partea statului membru, iar 
în urma transmiterii acesteia Comisia 
stabileşte un calendar, după caz, şi prin 
care reinstituie, revizuieşte sau anulează 
planul de acţiune aprobat.

Or. en

Amendamentul 91
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul -12 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12
Vizitele de dialog şi de supraveghere
1. Comisia asigură un dialog permanent 
cu autorităţile din statele membre în 
conformitate cu obiectivele prezentului 
regulament. În acest sens, Comisia 
efectuează în toate statele membre vizite 
în vederea stabilirii unui dialog periodic 
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şi, după caz, în scop de supraveghere.
2. Atunci când organizează vizite de 
dialog sau de supraveghere, Comisia 
transmite, după caz, constatările sale 
provizorii statelor membre în cauză, care 
pot formula observaţii.
3. În contextul vizitelor de dialog, Comisia 
examinează situaţia economică reală din 
statul membru şi identifică riscurile sau 
dificultăţile potenţiale legate de 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament.
4. În contextul vizitelor de supraveghere, 
Comisia monitorizează procesele şi 
verifică dacă au fost luate măsurile 
necesare în conformitate cu deciziile 
Consiliului sau ale Comisiei în vederea 
atingerii obiectivelor prezentului 
regulament. Se efectuează vizite de 
supraveghere în toate cazurile în care au 
fost emise recomandări. Comisia poate 
invita reprezentanţi ai Băncii Centrale 
Europene sau ai altor instituţii relevante 
să participe la vizitele de supraveghere.
5. Comisia informează cu regularitate 
Comitetul economic şi financiar cu privire 
la constatările vizitelor de dialog şi de 
supraveghere.
6. Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru a facilita desfăşurarea 
vizitelor de dialog şi de supraveghere. 
Statele membre se asigură, la cererea 
Comisiei şi pe bază de voluntariat, că 
toate autorităţile naţionale competente 
colaborează în vederea pregătirii şi 
desfăşurării vizitelor de dialog şi de 
supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 92
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul -12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12a
Exercitarea competenţelor delegate
1. Competenţa de a adopta actele delegate 
menţionate la articolul 3 alineatele (3a) şi 
(4) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de patru ani de la ….*. Comisia 
întocmeşte un raport privind competenţele 
delegate cel târziu cu şase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se reînnoieşte 
automat pentru perioade de timp identice, 
cu excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul -12b.
2. Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului acest lucru.
3. Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute la articolele -12b şi -12c.
_____
* Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 93
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul -12b (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12b
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Revocarea delegării
1. Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca în orice moment delegarea 
de competenţe menţionată la articolul 3 
alineatele (3a) şi (4).
2. Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce o delegare de 
competenţe informează cealaltă instituţie
şi Comisia în termen rezonabil înaintea 
adoptării deciziei finale, indicând 
competenţele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum şi motivele 
revocării.
3. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţei specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
specificată în aceasta. Decizia nu aduce 
atingere valabilităţii actelor delegate deja 
în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 94
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul -12c (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12c
Obiecţii la actele delegate
1. Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecţiuni la un act delegat 
în termen de trei luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, termenul 
respectiv se prelungeşte cu trei luni.
2. În cazul în care, la expirarea 
termenului menţionat la alineatul (1), nici 
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Parlamentul European, nici Consiliul nu 
au formulat obiecţiuni la actul delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi intră în vigoare la 
data prevăzută în dispoziţiile acesteia.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv în cazul în care atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenţia lor de a nu 
formula obiecţiuni.
3. În cazul în care fie Parlamentul 
European, fie Consiliul formulează 
obiecţiuni la un act delegat în termenul 
menţionat la alineatul (1), acesta nu intră 
în vigoare. În conformitate cu articolul 
296 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, instituţia care 
formulează obiecţiuni prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en

Amendamentul 95
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul -12d (nou )

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12d
Reexaminarea
1. Până la ...* şi, ulterior, la fiecare trei 
ani, Comisia publică un raport privind 
aplicarea prezentului regulament. 
Respectivul raport evaluează, printre 
altele:
(a) dacă s-a putut detecta apariţia 
dezechilibrelor şi monitoriza evoluţia 
acestora cu ajutorul indicatorilor şi al 
pragurilor din tabloul de bord;
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(b) progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte coordonarea eficientă a politicilor 
economice în conformitate cu TFUE.
2. Raportul şi orice propunere care îl 
însoţeşte sunt transmise Parlamentului 
European şi Consiliului.
*A se introduce data JO: xxx ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 96
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul -12 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12
Exercitarea competenţelor delegate
1. Competenţa de a adopta actele delegate 
menţionate la articolul 3 alineatele (2a) şi 
(4) este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de patru ani de la ….*. Comisia 
întocmeşte un raport privind competenţele 
delegate cel târziu cu şase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se reînnoieşte 
automat pentru perioade de timp identice, 
cu excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul -12a.
2. Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului acest lucru.
3. Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute la articolele -12a şi -12b.
* Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 97
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul -12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12a
Revocarea delegării
1. Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca în orice moment delegarea 
de competenţe menţionată la articolul 3 
alineatele (2a) şi (4).
2. Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce o delegare de 
competenţe informează cealaltă instituţie 
şi Comisia în termen rezonabil înaintea 
adoptării deciziei finale, indicând 
competenţele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum şi motivele 
revocării.
3. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţei specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
specificată în aceasta. Decizia nu aduce 
atingere valabilităţii actelor delegate deja 
în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 98
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul -12b (nou )
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12b
Obiecţii la actele delegate
1. Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecţiuni la un act delegat 
în termen de trei luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, termenul 
respectiv se prelungeşte cu trei luni.
2. În cazul în care, la expirarea 
termenului menţionat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
au formulat obiecţiuni la actul delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi intră în vigoare la 
data prevăzută în dispoziţiile acesteia.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv în cazul în care atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenţia lor de a nu 
formula obiecţiuni.
3. În cazul în care fie Parlamentul 
European, fie Consiliul formulează 
obiecţiuni la un act delegat în termenul 
menţionat la alineatul (1), acesta nu intră 
în vigoare. În conformitate cu articolul 
296 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, instituţia care 
formulează obiecţiuni prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en

Amendamentul 99
Sven Giegold

Propunere de regulament
Articolul -12c (nou )
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12c
Reexaminarea
1. Până la ...* şi, ulterior, la fiecare trei 
ani, Comisia publică un raport privind 
aplicarea prezentului regulament. 
Respectivul raport evaluează, printre 
altele:
(a) dacă s-a putut detecta apariţia 
dezechilibrelor şi monitoriza evoluţia 
acestora cu ajutorul indicatorilor şi al 
pragurilor din tabloul de bord;
(b) progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte coordonarea eficientă a politicilor 
economice în conformitate cu TFUE.
2. Raportul şi orice propunere care îl 
însoţeşte sunt transmise Parlamentului 
European şi Consiliului.
*A se introduce data JO: xxx ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 100
Jürgen Klute

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

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 o 
dată cu restabilirea unor condiţii 
economice normale şi în momentul în 
care se asigură printr-o reglementare 
efectivă a pieţelor financiare că 
obligaţiunile suverane nu mai fac obiectul 
speculaţiilor.

Or. en
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