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Amendamentul 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament – act de modificare
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Consecințele așa-numitelor măsuri de „consolidare bugetară” sunt clare. Acestea ar trebui 
să fie: revocarea guvernanței economice, a Pactului euro plus și a Pactului bugetar; 
revocarea și înlocuirea Pactului de stabilitate cu un veritabil Pact pentru progres economic și 
social; promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii sociale și economice, prin mai multe 
fonduri structurale și de coeziune; crearea unui Fond de solidaritate pentru sprijinirea țărilor 
deficitare din punctul de vedere al nivelului producției, al serviciilor publice esențiale și al 
creării de locuri de muncă însoțite de drepturi.

Amendamentul 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În baza tratatului, statele membre 
trebuie să-și considere politicile economice 
ca fiind o chestiune de interes comun, 
politicile lor bugetare trebuie să fie 
ghidate de necesitatea de a asigura 
finanțe publice solide, iar politicile lor 
economice nu trebuie să riște să pună în 
pericol funcționarea corectă a uniunii 
economice și monetare.

(1) În baza tratatului, statele membre ar 
trebui să-și considere politicile economice 
ca fiind o chestiune de interes comun.

Or. en
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Amendamentul 18
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În temeiul articolului 9 din TFUE, în 
definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Or. en

Amendamentul 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prevede 
că în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și de cerințele privind un 
nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Or. en
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Amendamentul 20
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Modificările Pactului de stabilitate și 
creștere cuprind orientări mai ample, dar 
includ deopotrivă, pentru statele membre a 
căror monedă este euro, și stimulente 
pentru elaborarea și aplicarea unei politici 
bugetare prudente, în paralel cu evitarea 
deficitelor publice excesive. Aceste 
dispoziții au creat un cadru mai solid la 
nivelul Uniunii pentru supravegherea 
politicilor economice naționale.

(3) Modificările Pactului de stabilitate și 
creștere cuprind orientări mai ample, dar 
includ deopotrivă, pentru statele membre a 
căror monedă este euro, și stimulente 
pentru elaborarea și aplicarea unei politici 
bugetare prudente, în paralel cu evitarea 
deficitelor publice excesive. Aceste 
dispoziții au creat un cadru mai solid la 
nivelul Uniunii pentru supravegherea 
politicilor economice naționale. La aceste 
dispoziții ar trebui sa se adauge o 
supraveghere mai bună a politicilor 
sociale legate de crearea de locuri de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Modificările Pactului de stabilitate și 
creștere cuprind orientări mai ample, dar 
includ deopotrivă, pentru statele membre a 
căror monedă este euro, și stimulente 
pentru elaborarea și aplicarea unei politici 
bugetare prudente, în paralel cu evitarea 
deficitelor publice excesive. Aceste 
dispoziții au creat un cadru mai solid la 
nivelul Uniunii pentru supravegherea 
politicilor economice naționale.

(3) Modificările Pactului de stabilitate și 
creștere cuprind orientări mai ample, dar 
includ deopotrivă, pentru statele membre a 
căror monedă este euro, și stimulente 
pentru elaborarea și aplicarea unei politici 
bugetare prudente, în paralel cu evitarea 
deficitelor publice excesive.

Or. en
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Amendamentul 22
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consiliul European reunit la 17 iunie 
2010 a adoptat o nouă strategie pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică, Strategia UE 2020, pentru a 
permite Uniunii să iasă din criză mai 
puternică și să-și orienteze economia 
către o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, însoțită de un 
număr mare de locuri de muncă de bună 
calitate și de un nivel ridicat al 
productivității și al coeziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 23
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă și modului în care este aplicată de 
statele membre prin programele lor de 
reformă naționale.

Or. en

Amendamentul 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea s-a angajat să aplice 
Strategia pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă „Europa 2020”, 
care cuprinde obiective în domeniile 
ocupării forței de muncă, educației, 
inovării și mediului și în ceea ce privește 
sărăcia;

Or. en

Amendamentul 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Soliditatea finanțelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante trebuie identificate cât mai 
curând posibil. Statele membre trebuie să 
beneficieze nu doar de pe urma stabilirii 
unor principii directoare și a unor obiective 
bugetare, ci și a monitorizării sincronizate 
a politicilor lor bugetare.

(5) Soliditatea finanțelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante ar trebui identificate cât 
mai curând posibil. Statele membre ar 
putea beneficia de pe urma stabilirii unor 
principii directoare și a unor obiective 
bugetare.

Or. en

Amendamentul 26
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Soliditatea finanțelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 

(5) Soliditatea și sustenabilitatea finanțelor 
publice se asigură cel mai bine în faza de 
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erorile flagrante trebuie identificate cât mai 
curând posibil. Statele membre trebuie să 
beneficieze nu doar de pe urma stabilirii 
unor principii directoare și a unor obiective 
bugetare, ci și a monitorizării sincronizate 
a politicilor lor bugetare.

planificare, iar erorile flagrante ar trebui
identificate cât mai curând posibil. Statele 
membre ar trebui să beneficieze nu doar de 
pe urma stabilirii unor principii directoare 
și a unor obiective bugetare, ci și a 
monitorizării sincronizate a politicilor lor 
bugetare.

Or. en

Amendamentul 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Soliditatea finanțelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante trebuie identificate cât mai 
curând posibil. Statele membre trebuie să 
beneficieze nu doar de pe urma stabilirii 
unor principii directoare și a unor obiective 
bugetare, ci și a monitorizării sincronizate 
a politicilor lor bugetare.

(5) Sustenabilitatea finanțelor publice se 
asigură cel mai bine în faza de planificare, 
iar erorile flagrante ar trebui identificate 
cât mai curând posibil. Statele membre ar 
trebui să beneficieze nu doar de pe urma 
stabilirii unor principii directoare și a unor 
obiective bugetare, ci și a monitorizării 
sincronizate a politicilor lor bugetare.

Or. en

Amendamentul 28
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Soliditatea finanțelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante trebuie identificate cât mai 
curând posibil. Statele membre trebuie să 
beneficieze nu doar de pe urma stabilirii 
unor principii directoare și a unor obiective 
bugetare, ci și a monitorizării sincronizate 

(5) Soliditatea finanțelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante ar trebui identificate cât 
mai curând posibil. Statele membre ar 
trebui să beneficieze nu doar de pe urma 
stabilirii unor principii directoare și a unor 
obiective bugetare, ci și a monitorizării 
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a politicilor lor bugetare. sincronizate a politicilor lor bugetare și de 
creștere economică.

Or. en

Amendamentul 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Stabilirea unui calendar bugetar 
comun pentru statele membre a căror 
monedă este euro trebuie să ducă la o mai 
bună sincronizare a principalilor pași 
necesari în elaborarea bugetelor 
naționale, contribuind astfel la 
eficacitatea Semestrului european pentru 
coordonarea politicilor bugetare. 
Adoptarea unui calendar bugetar comun 
trebuie să permită sinergii mai puternice, 
facilitând coordonarea politicilor între 
statele membre a căror monedă este euro, 
și să garanteze că recomandările 
Consiliului și ale Comisiei sunt corect 
integrate în procesul național de adoptare 
a bugetului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Stabilirea unui calendar bugetar comun 
pentru statele membre a căror monedă este 
euro trebuie să ducă la o mai bună 
sincronizare a principalilor pași necesari în 

(6) Stabilirea unui calendar bugetar comun 
pentru statele membre a căror monedă este 
euro ar trebui să ducă la o mai bună 
sincronizare a principalilor pași necesari în 
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elaborarea bugetelor naționale, contribuind 
astfel la eficacitatea Semestrului european 
pentru coordonarea politicilor bugetare. 
Adoptarea unui calendar bugetar comun 
trebuie să permită sinergii mai puternice, 
facilitând coordonarea politicilor între 
statele membre a căror monedă este euro, 
și să garanteze că recomandările 
Consiliului și ale Comisiei sunt corect 
integrate în procesul național de adoptare a 
bugetului.

elaborarea bugetelor naționale, contribuind 
astfel la eficacitatea Semestrului european 
pentru coordonarea politicilor bugetare. 
Adoptarea unui calendar bugetar comun ar 
trebui: a) să permită sinergii mai puternice, 
facilitând coordonarea politicilor între 
statele membre a căror monedă este euro; 
b) să garanteze că politicile bugetare vor 
fi aliniate la Strategia UE 2020 și c) să 
garanteze că recomandările Consiliului și 
ale Comisiei sunt corect integrate în 
procesul național de adoptare a bugetului.

Or. en

Amendamentul 31
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Stabilirea unui calendar bugetar comun 
pentru statele membre a căror monedă este 
euro trebuie să ducă la o mai bună 
sincronizare a principalilor pași necesari în 
elaborarea bugetelor naționale, contribuind 
astfel la eficacitatea Semestrului european 
pentru coordonarea politicilor bugetare. 
Adoptarea unui calendar bugetar comun 
trebuie să permită sinergii mai puternice, 
facilitând coordonarea politicilor între 
statele membre a căror monedă este euro, 
și să garanteze că recomandările 
Consiliului și ale Comisiei sunt corect 
integrate în procesul național de adoptare a 
bugetului.

(6) Stabilirea unui calendar bugetar comun 
pentru statele membre a căror monedă este 
euro poate să ducă la o mai bună 
sincronizare a datelor de bază necesare în 
elaborarea bugetelor naționale, contribuind
astfel la eficacitatea Semestrului european 
pentru coordonarea politicilor bugetare și 
la promovarea creșterii economice și a 
ocupării sustenabile a forței de muncă. 
Adoptarea unui calendar bugetar comun ar 
trebui să permită sinergii mai puternice, 
facilitând coordonarea politicilor între 
statele membre a căror monedă este euro, 
și să garanteze că recomandările 
Consiliului și ale Comisiei sunt corect 
integrate în procesul național de adoptare a 
bugetului.

Or. en
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Amendamentul 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susținerea unor politici bugetare 
solide și sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naționale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii trebuie să fie un element crucial 
pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate și creștere. Mai exact, statele 
membre trebuie să pună în aplicare 
norme bugetare care să asigure echilibrul 
structural și care să transpună în 
legislația națională principiile cadrului 
bugetar al Uniunii. Această transpunere 
trebuie să se realizeze prin intermediul 
unor reguli obligatorii, de preferință cu 
caracter constituțional, care să 
demonstreze angajamentul ferm al 
autorităților naționale în ceea ce privește 
Pactul de stabilitate și creștere.

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susținerea unor politici bugetare 
solide și sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naționale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii ar trebui să fie un element crucial 
pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate și creștere.

Or. en

Amendamentul 33
Roger Helmer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susținerea unor politici bugetare 
solide și sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naționale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii trebuie să fie un element crucial 

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susținerea unor politici bugetare 
solide și sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naționale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii ar trebui să fie un element crucial 
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pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate și creștere. Mai exact, statele 
membre trebuie să pună în aplicare norme 
bugetare care să asigure echilibrul 
structural și care să transpună în legislația 
națională principiile cadrului bugetar al 
Uniunii. Această transpunere trebuie să se 
realizeze prin intermediul unor reguli 
obligatorii, de preferință cu caracter 
constituțional, care să demonstreze 
angajamentul ferm al autorităților naționale 
în ceea ce privește Pactul de stabilitate și 
creștere.

pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate și creștere. Mai exact, statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
norme bugetare care să asigure echilibrul 
structural și care să transpună în legislația 
națională principiile cadrului bugetar al 
Uniunii. Această transpunere ar trebui să 
se realizeze prin intermediul unor reguli 
naționale constituționale obligatorii, care 
să demonstreze angajamentul ferm al 
autorităților naționale în ceea ce privește 
Pactul de stabilitate și creștere.

Or. en

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susținerea unor politici bugetare 
solide și sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naționale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii trebuie să fie un element crucial 
pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate și creștere. Mai exact, statele 
membre trebuie să pună în aplicare norme 
bugetare care să asigure echilibrul 
structural și care să transpună în legislația 
națională principiile cadrului bugetar al 
Uniunii. Această transpunere trebuie să se 
realizeze prin intermediul unor reguli 
obligatorii, de preferință cu caracter 
constituțional, care să demonstreze 
angajamentul ferm al autorităților naționale 
în ceea ce privește Pactul de stabilitate și 
creștere.

(7) Există dovezi solide care atestă
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susținerea unor politici bugetare 
solide și sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naționale care corespund 
obiectivelor referitoare la buget, la 
ocuparea forței de muncă și la creșterea 
durabilă stabilite la nivelul Uniunii ar 
trebui să fie un element crucial pentru 
asigurarea respectării Pactului de stabilitate 
și creștere. Mai exact, statele membre ar 
trebui să pună în aplicare norme bugetare 
care să asigure echilibrul structural și care 
să transpună în legislația națională 
principiile cadrului bugetar al Uniunii. 
Această transpunere ar trebui să se 
realizeze prin intermediul unor reguli 
obligatorii, de preferință cu caracter 
constituțional, care să demonstreze 
angajamentul ferm al autorităților naționale 
în ceea ce privește Pactul de stabilitate și 
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creștere.

Or. en

Amendamentul 35
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Previziunile macroeconomice și 
bugetare nerealiste și părtinitoare pot 
înfrâna considerabil eficacitatea 
planificării bugetare și prin urmare pot 
îngreuna respectarea disciplinei bugetare. 
Previziuni macroeconomice obiective și 
realiste pot fi furnizate de organisme 
independente.

(8) Previziunile macroeconomice și 
bugetare nerealiste și părtinitoare 
înfrânează considerabil eficacitatea 
planificării bugetare și prin urmare 
îngreunează respectarea disciplinei 
bugetare. Previziuni macroeconomice 
obiective și realiste pot fi furnizate de 
organisme independente.

Or. en

Amendamentul 36
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Previziunile macroeconomice și 
bugetare nerealiste și părtinitoare pot 
înfrâna considerabil eficacitatea planificării 
bugetare și prin urmare pot îngreuna 
respectarea disciplinei bugetare. Previziuni 
macroeconomice obiective și realiste pot fi 
furnizate de organisme independente.

(8)  Previziunile macroeconomice și 
bugetare nerealiste și părtinitoare pot 
înfrâna considerabil eficacitatea planificării 
bugetare și prin urmare pot îngreuna 
respectarea disciplinei bugetare. Previziuni 
macroeconomice obiective și mai realiste 
ar putea fi furnizate de organisme 
independente.

Or. en
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Amendamentul 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) După cum a demonstrat criza 
datoriilor suverane, în contextul căreia s-
a impus utilizarea unor mecanisme 
comune de protecție financiară, statele 
membre a căror monedă este euro sunt 
afectate laolaltă de efectele secundare ale 
politicilor lor bugetare. Fiecare stat 
membru a cărui monedă este euro trebuie 
să se consulte cu Comisia și cu celelalte 
state membre a căror monedă este euro 
înainte de a adopta planuri majore de 
reformă a politicilor bugetare cu 
potențiale efecte de contagiune, în așa fel 
încât să ofere posibilitatea unei evaluări a 
impactului posibil pentru zona euro în 
ansamblu. Aceste state trebuie să-și 
considerare planurile bugetare ca fiind 
chestiuni de interes comun și să le 
prezinte spre monitorizare Comisiei 
înainte ca acestea să devină obligatorii. 
Comisia trebuie să fie, dacă este cazul, în 
măsură să adopte un aviz cu privire la 
proiectul de plan bugetar, pe care statul 
membru și în special autoritățile bugetare 
să fie invitate să-l ia în considerare în 
procesul de adoptare a legii bugetului. Un
astfel de aviz trebuie să garanteze că 
orientările Uniunii cu privire la politicile 
bugetare sunt integrate corespunzător în 
planurile bugetare naționale. În mod 
concret, acest aviz trebuie să includă o 
evaluare care să stabilească dacă 
planurile bugetare dau sau nu curs în 
mod adecvat recomandărilor emise în 
contextul Semestrului european în 
domeniul bugetar. Comisia trebuie să fie 
pregătită să prezinte acest aviz 
parlamentului din statul membru în 
cauză, la solicitarea acestuia. Evaluarea 
trebuie să stabilească și măsura în care 

eliminat
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acest aviz a fost luat în considerare, dacă 
și când se îndeplinesc condițiile necesare, 
conducând la decizia de a aplica statului 
membru în cauză procedura de deficit 
excesiv, caz în care absența măsurilor de 
follow-up la recomandările inițiale ale 
Comisiei se consideră a fi un factor 
agravant. De asemenea, pe baza evaluării 
globale a planurilor de către Comisie, 
Eurogrupul trebuie să analizeze situația 
bugetară și perspectivele zonei euro.

Or. en

Amendamentul 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) După cum a demonstrat criza 
datoriilor suverane, în contextul căreia s-a 
impus utilizarea unor mecanisme comune 
de protecție financiară, statele membre a 
căror monedă este euro sunt afectate 
laolaltă de efectele secundare ale politicilor 
lor bugetare. Fiecare stat membru a cărui 
monedă este euro trebuie să se consulte cu 
Comisia și cu celelalte state membre a 
căror monedă este euro înainte de a adopta 
planuri majore de reformă a politicilor 
bugetare cu potențiale efecte de 
contagiune, în așa fel încât să ofere 
posibilitatea unei evaluări a impactului 
posibil pentru zona euro în ansamblu. 
Aceste state trebuie să-și considerare 
planurile bugetare ca fiind chestiuni de 
interes comun și să le prezinte spre 
monitorizare Comisiei înainte ca acestea să 
devină obligatorii. Comisia trebuie să fie, 
dacă este cazul, în măsură să adopte un 
aviz cu privire la proiectul de plan bugetar, 
pe care statul membru și în special 
autoritățile bugetare să fie invitate să-l ia în 

(10) După cum a demonstrat criza 
datoriilor suverane, în contextul căreia s-a 
impus utilizarea unor mecanisme comune 
de protecție financiară, statele membre a 
căror monedă este euro sunt afectate 
laolaltă de efectele secundare ale politicilor 
lor bugetare și macroeconomice. Fiecare 
stat membru a cărui monedă este euro ar 
trebui să se consulte cu Comisia și cu 
celelalte state membre a căror monedă este 
euro înainte de a adopta planuri majore de 
reformă a politicilor bugetare cu potențiale 
efecte de contagiune, în așa fel încât să 
ofere posibilitatea unei evaluări a 
impactului posibil pentru zona euro în 
ansamblu, inclusiv a impactului social și a 
impactului asupra mediului. Aceste state 
ar trebui să-și considerare planurile 
bugetare ca fiind chestiuni de interes 
comun și să le prezinte spre monitorizare 
Comisiei înainte ca acestea să devină 
obligatorii. Comisia ar trebui să fie, dacă 
este cazul, în măsură să adopte un aviz cu 
privire la proiectul de plan bugetar, pe care 
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considerare în procesul de adoptare a legii 
bugetului. Un astfel de aviz trebuie să 
garanteze că orientările Uniunii cu privire 
la politicile bugetare sunt integrate 
corespunzător în planurile bugetare 
naționale. În mod concret, acest aviz 
trebuie să includă o evaluare care să 
stabilească dacă planurile bugetare dau sau 
nu curs în mod adecvat recomandărilor 
emise în contextul Semestrului european în 
domeniul bugetar. Comisia trebuie să fie 
pregătită să prezinte acest aviz 
parlamentului din statul membru în cauză, 
la solicitarea acestuia. Evaluarea trebuie să
stabilească și măsura în care acest aviz a 
fost luat în considerare, dacă și când se 
îndeplinesc condițiile necesare, conducând 
la decizia de a aplica statului membru în 
cauză procedura de deficit excesiv, caz în 
care absența măsurilor de follow-up la 
recomandările inițiale ale Comisiei se 
consideră a fi un factor agravant. De 
asemenea, pe baza evaluării globale a 
planurilor de către Comisie, Eurogrupul 
trebuie să analizeze situația bugetară și 
perspectivele zonei euro.

statul membru și în special autoritățile 
bugetare să fie invitate să-l ia în 
considerare în procesul de adoptare a legii 
bugetului. Un astfel de aviz ar trebui să 
garanteze că orientările politice oferite de 
Uniune în Semestrul european sunt 
integrate corespunzător în planurile 
bugetare naționale. În mod concret, acest 
aviz ar trebui să includă o evaluare care să 
stabilească dacă planurile bugetare dau sau 
nu curs în mod adecvat recomandărilor 
emise în contextul Semestrului european. 
Comisia ar trebui să fie pregătită să 
prezinte acest aviz parlamentului din statul 
membru în cauză, la solicitarea acestuia. 
Evaluarea ar trebui să stabilească și 
măsura în care acest aviz a fost luat în 
considerare, dacă și când se îndeplinesc 
condițiile necesare, conducând la decizia 
de a aplica statului membru în cauză 
procedura de deficit excesiv, caz în care 
absența măsurilor de follow-up la 
recomandările inițiale ale Comisiei se 
consideră a fi un factor agravant. De 
asemenea, pe baza evaluării globale a 
planurilor de către Comisie, Eurogrupul ar 
trebui să analizeze situația bugetară și 
perspectivele zonei euro.

Or. en

Amendamentul 39
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) După cum a demonstrat criza 
datoriilor suverane, în contextul căreia s-a 
impus utilizarea unor mecanisme comune 
de protecție financiară, statele membre a 
căror monedă este euro sunt afectate 
laolaltă de efectele secundare ale politicilor 
lor bugetare. Fiecare stat membru a cărui 

(10) După cum a demonstrat criza 
datoriilor suverane, în contextul căreia s-a 
impus utilizarea unor mecanisme comune 
de protecție financiară, statele membre a 
căror monedă este euro sunt afectate 
laolaltă de efectele secundare ale politicilor 
lor bugetare. Fiecare stat membru a cărui 
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monedă este euro trebuie să se consulte cu 
Comisia și cu celelalte state membre a 
căror monedă este euro înainte de a adopta 
planuri majore de reformă a politicilor 
bugetare cu potențiale efecte de 
contagiune, în așa fel încât să ofere 
posibilitatea unei evaluări a impactului 
posibil pentru zona euro în ansamblu. 
Aceste state trebuie să-și considerare 
planurile bugetare ca fiind chestiuni de 
interes comun și să le prezinte spre 
monitorizare Comisiei înainte ca acestea să 
devină obligatorii. Comisia trebuie să fie, 
dacă este cazul, în măsură să adopte un 
aviz cu privire la proiectul de plan bugetar, 
pe care statul membru și în special 
autoritățile bugetare să fie invitate să-l ia în 
considerare în procesul de adoptare a legii 
bugetului. Un astfel de aviz trebuie să 
garanteze că orientările Uniunii cu privire 
la politicile bugetare sunt integrate 
corespunzător în planurile bugetare 
naționale. În mod concret, acest aviz 
trebuie să includă o evaluare care să 
stabilească dacă planurile bugetare dau sau 
nu curs în mod adecvat recomandărilor 
emise în contextul Semestrului european în 
domeniul bugetar. Comisia trebuie să fie 
pregătită să prezinte acest aviz 
parlamentului din statul membru în cauză, 
la solicitarea acestuia. Evaluarea trebuie să
stabilească și măsura în care acest aviz a 
fost luat în considerare, dacă și când se 
îndeplinesc condițiile necesare, conducând 
la decizia de a aplica statului membru în 
cauză procedura de deficit excesiv, caz în 
care absența măsurilor de follow-up la 
recomandările inițiale ale Comisiei se 
consideră a fi un factor agravant. De 
asemenea, pe baza evaluării globale a 
planurilor de către Comisie, Eurogrupul 
trebuie să analizeze situația bugetară și 
perspectivele zonei euro.

monedă este euro ar trebui să se consulte 
cu Comisia și cu celelalte state membre a 
căror monedă este euro înainte de a adopta 
planuri majore de reformă a politicilor 
bugetare cu potențiale efecte de 
contagiune, în așa fel încât să ofere 
posibilitatea unei evaluări a impactului 
posibil pentru zona euro în ansamblu. 
Aceste state ar trebui să-și considerare 
planurile bugetare ca fiind chestiuni de 
interes comun și să le prezinte spre 
monitorizare Comisiei înainte ca acestea să 
devină obligatorii. Comisia ar trebui să fie, 
dacă este cazul, în măsură să adopte un 
aviz cu privire la proiectul de plan bugetar, 
pe care statul membru și în special 
autoritățile bugetare să fie invitate să-l ia în 
considerare în procesul de adoptare a legii 
bugetului. Un astfel de aviz ar trebui să 
garanteze că orientările politice ale 
Uniunii sunt integrate corespunzător în 
planurile bugetare naționale. În mod 
concret, acest aviz ar trebui să includă o 
evaluare care să stabilească dacă planurile 
bugetare dau sau nu curs în mod adecvat 
țintelor din domeniul creșterii economice 
și al ocupării forței de muncă și din 
domeniul social din cadrul Strategiei UE 
2020, precum și recomandărilor emise în 
contextul Semestrului european. Comisia 
ar trebui să fie pregătită să prezinte acest 
aviz parlamentului din statul membru în 
cauză, la solicitarea acestuia. Evaluarea ar 
trebui să stabilească și măsura în care acest 
aviz a fost luat în considerare, dacă și când 
se îndeplinesc condițiile necesare, 
conducând la decizia de a aplica statului 
membru în cauză procedura de deficit 
excesiv, caz în care absența măsurilor de 
follow-up la recomandările inițiale ale 
Comisiei se consideră a fi un factor 
agravant. De asemenea, pe baza evaluării 
globale a planurilor de către Comisie, 
Eurogrupul ar trebui să analizeze situația 
bugetară și perspectivele zonei euro.

Or. en
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Amendamentul 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Statele membre a căror monedă este 
euro și care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să fie monitorizate
mai atent pentru a se asigura corectarea 
integrală și la timp a deficitului excesiv. O 
monitorizare mai strictă trebuie să asigure 
corectarea din timp a oricăror devieri de 
la recomandările Consiliului privind 
corectarea deficitului excesiv. Această 
monitorizare trebuie să vină în 
completarea dispozițiilor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97.
Modalitățile de realizare a acestei 
monitorizări mai stricte trebuie adaptate în 
funcție de stadiul procedurii aplicate 
statului membru respectiv, în conformitate 
cu articolul 126 din tratat.

(11) Statele membre a căror monedă este 
euro și care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv ar trebui să fie observate
mai atent. Modalitățile de realizare a 
acestei monitorizări mai stricte ar trebui
adaptate în funcție de stadiul procedurii 
aplicate statului membru respectiv, în 
conformitate cu articolul 126 din tratat.

Or. en

Amendamentul 41
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Statele membre a căror monedă este 
euro și care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să fie monitorizate 
mai atent pentru a se asigura corectarea 
integrală și la timp a deficitului excesiv. O 
monitorizare mai strictă trebuie să asigure 
corectarea din timp a oricăror devieri de la 
recomandările Consiliului privind 

(11) Statele membre a căror monedă este 
euro și care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv ar trebui să fie monitorizate 
mai atent pentru a se asigura corectarea 
integrală și la timp a deficitului excesiv. O 
monitorizare mai strictă ar trebui să 
asigure corectarea din timp a oricăror 
devieri de la recomandările Consiliului 
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corectarea deficitului excesiv. Această 
monitorizare trebuie să vină în completarea 
dispozițiilor stabilite prin Regulamentul 
(CE) nr. 1467/97. Modalitățile de realizare 
a acestei monitorizări mai stricte trebuie
adaptate în funcție de stadiul procedurii 
aplicate statului membru respectiv, în 
conformitate cu articolul 126 din tratat.

privind corectarea deficitului excesiv, prin 
promovarea creșterii sustenabile. Această 
monitorizare ar trebui să vină în 
completarea dispozițiilor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97. 
Modalitățile de realizare a acestei 
monitorizări mai stricte ar trebui adaptate 
în funcție de stadiul procedurii aplicate 
statului membru respectiv, în conformitate 
cu articolul 126 din tratat.

Or. en

Amendamentul 42
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Monitorizarea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia trebuie să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările trebuie prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare 
trebuie să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluții de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei trebuie să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acțiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 
acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul trebuie să își 

(12) O revizuire exactă și strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv ar trebui să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia ar trebui să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările ar trebui prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare ar 
trebui să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluții de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei ar trebui să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acțiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 
acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul ar trebui să 
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formuleze decizia ținând cont și de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate.

își formuleze decizia ținând cont și de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate, precum și de măsura în 
care aceasta afectează obiectivele în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă. În 
caz de nerespectare a obligațiilor ar trebui 
să se aibă în vedere sancțiuni stricte. Cu 
toate acestea, fiecare stat membru ar 
trebui să își păstreze suveranitatea 
bugetară. În toate evaluările bugetare din 
cadrul procedurii de deficit excesiv, 
Comisia și Consiliul ar trebui să țină 
seama în mod corespunzător de 
implementarea sistemelor de securitate 
socială care conduc la realizarea 
obiectivelor Uniunii în ceea ce privește 
creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Monitorizarea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia trebuie să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările trebuie prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare 
trebuie să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluții de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 

(12) Observarea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv ar trebui să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia ar trebui să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările ar trebui prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare ar 
trebui să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluții de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
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stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei trebuie să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acțiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 
acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul trebuie să își 
formuleze decizia ținând cont și de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate.

stabilit.

Or. en

Amendamentul 44
Roger Helmer

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Monitorizarea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia trebuie să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările trebuie prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare 
trebuie să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluții de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei trebuie să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acțiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 

(12) Monitorizarea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv ar trebui să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia ar trebui să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările ar trebui prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare ar 
trebui să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluții de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei ar trebui să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acțiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 
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acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul trebuie să își 
formuleze decizia ținând cont și de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate.

acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul ar trebui să 
își formuleze decizia ținând cont și de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate. Cu toate acestea, fiecare 
stat membru ar trebui să își păstreze
suveranitatea bugetară, în conformitate 
cu principiul subsidiarității.

Or. en

Amendamentul 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, mai precis Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia, precum și 
pentru a asigura o mai mare transparență și 
mai multă responsabilitate, comisia 
competentă din cadrul Parlamentului 
European poate oferi statelor membre 
vizate de recomandările Comisiei 
Europene posibilitatea de a participa la 
schimburi de opinii,

(13) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, mai precis dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și mai multă 
responsabilitate, comisiile competente din 
cadrul Parlamentului European pot oferi 
statelor membre vizate de recomandările 
Comisiei Europene posibilitatea de a 
participa la un schimb de opinii,

Or. en

Amendamentul 46
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, mai precis Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia, precum și 

(13) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, mai precis dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
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pentru a asigura o mai mare transparență și 
mai multă responsabilitate, comisia 
competentă din cadrul Parlamentului 
European poate oferi statelor membre 
vizate de recomandările Comisiei 
Europene posibilitatea de a participa la 
schimburi de opinii,

Comisie, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și mai multă 
responsabilitate, comisia competentă din 
cadrul Parlamentului European poate oferi 
statelor membre vizate de recomandările 
Comisiei Europene, precum și partenerilor 
sociali din statul membru respectiv,
posibilitatea de a participa la un schimb de 
opinii,

Or. en

Amendamentul 47
Roger Helmer

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, mai precis Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia, precum și 
pentru a asigura o mai mare transparență și 
mai multă responsabilitate, comisia 
competentă din cadrul Parlamentului 
European poate oferi statelor membre 
vizate de recomandările Comisiei 
Europene posibilitatea de a participa la 
schimburi de opinii,

(13) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, mai precis Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia, precum și 
pentru a asigura un control democratic 
adecvat, o mai mare transparență și mai 
multă responsabilitate, comisia competentă 
din cadrul Parlamentului European poate 
oferi statelor membre vizate de 
recomandările Comisiei Europene 
posibilitatea de a participa la schimburi de 
opinii,

Or. en

Amendamentul 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completarea sistemului de 
supraveghere multilaterală a politicilor 

(b) completarea sistemului de observare
multilaterală a politicilor bugetare, stabilit 
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bugetare, stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1466/97, cu dispoziții suplimentare în 
materie de monitorizare, pentru a se 
garanta că recomandările de politică ale 
Uniunii în domeniul bugetar sunt corect 
integrate în planurile bugetare naționale;

prin Regulamentul (CE) nr. 1466/97, cu 
dispoziții suplimentare, pentru a se garanta 
că recomandările de politică ale Uniunii în 
domeniul bugetar sunt corect integrate în 
planurile bugetare naționale;

Or. en

Amendamentul 49
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dispoziții mai stricte pentru normele 
bugetare de la nivel național și pentru 
coordonarea politicilor economice;

Or. en

Amendamentul 50
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aplicarea prezentului regulament 
respectă întru totul dispozițiile de la 
articolul 153 alineatul (3) și de la 
articolul 152 din TFUE, iar deciziile luate 
în temeiul prezentului regulament 
respectă principiile subsidiarității și
dialogului social și competențele statelor 
membre și ale partenerilor sociali în ceea 
ce privește formarea salariilor și 
acordarea pensiilor. Aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
articolul 28 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și nu 
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afectează dreptul de a negocia, de a 
încheia sau de a pune în aplicare acorduri 
colective și nici dreptul la acțiuni 
colective, cu respectarea adecvată a 
practicilor naționale de negociere 
colectivă sau a dreptului național.

Or. en

Amendamentul 51
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții bugetare comune Dispoziții bugetare comune și cerințele 
privind informațiile referitoare la 
emisiunile naționale de titluri de datorie 
publică

Or. en

Amendamentul 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre își fac publice anual, 
până cel târziu la data de 15 aprilie, 
planurile bugetare pe termen mediu în 
conformitate cu cadrul bugetar pe termen 
mediu, pe baza unor previziuni 
macroeconomice independente, precum și 
programele de stabilitate.

(1) Statele membre își stabilesc anual, până 
cel târziu la data de 15 aprilie, planurile 
bugetare pe termen mediu în conformitate 
cu cadrul bugetar pe termen mediu, pe baza 
unor previziuni macroeconomice 
independente, precum și programele de 
stabilitate.

Or. en
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Amendamentul 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele legilor bugetare ale 
administrațiilor publice se comunică 
anual, până cel târziu la data de 15 
octombrie, împreună cu previziunile 
macroeconomice independente aflate la 
baza acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Legile bugetare ale administrațiilor 
publice se adoptată și se fac publice 
anual, până cel târziu la data de 31 
decembrie.

(3) Legile bugetare ale administrațiilor 
publice se adoptă până în decembrie.

Or. en

Amendamentul 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre dispun de norme 
bugetare numerice privind soldul bugetar 
care pun în aplicare în cadrul proceselor 
bugetare naționale obiectivele bugetare pe 

(1) Statele membre dispun de norme 
bugetare numerice privind soldul bugetar 
care țin cont în cadrul proceselor bugetare 
naționale de obiectivele bugetare pe termen 
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termen mediu, astfel cum sunt definite la 
articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97. Aceste norme se referă la 
administrația publică în ansamblu și au 
caracter obligatoriu, de preferință 
constituțional.

mediu, astfel cum sunt definite la articolul 
2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97.

Or. en

Amendamentul 56
Roger Helmer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre dispun de norme 
bugetare numerice privind soldul bugetar 
care pun în aplicare în cadrul proceselor 
bugetare naționale obiectivele bugetare pe 
termen mediu, astfel cum sunt definite la 
articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97. Aceste norme se referă la 
administrația publică în ansamblu și au 
caracter obligatoriu, de preferință 
constituțional.

(1) Statele membre dispun de norme 
bugetare numerice privind soldul bugetar 
care pun în aplicare în cadrul proceselor 
bugetare naționale obiectivele bugetare pe 
termen mediu, astfel cum sunt definite la 
articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97. Aceste norme naționale 
constituționale se referă la administrația 
publică în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 57
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă respectarea dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1466/97, statele 
membre se asigură că situația bugetară a 
administrației publice fie este echilibrată, 
fie înregistrează un excedent.
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Or. en

Amendamentul 58
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Situația bugetară a administrației 
publice este considerată echilibrată dacă 
soldul structural anual al administrației 
publice se află la nivelul obiectivului pe 
termen mediu al țării în cauză, astfel cum 
este definit în Pactul de stabilitate și de 
creștere revizuit, limita inferioară a 
deficitului structural situându-se la 0,5 % 
din produsul intern brut la prețurile 
pieței. Fiecare stat membru asigură 
convergența rapidă către obiectivul său pe 
termen mediu. Statele membre se pot 
îndepărta temporar de la obiectivul lor pe 
termen mediu sau de la traiectoria de 
ajustare la acesta numai în situații 
excepționale, acestea fiind definite în 
Pactul de stabilitate și de creștere.
În cazul în care raportul dintre datoria de 
stat și produsul intern brut la prețurile 
pieței este cu mult mai mic de 60 %, iar 
riscurile pentru sustenabilitatea pe termen 
lung a finanțelor publice sunt scăzute, 
limita inferioară a obiectivului pe termen 
mediu precizată la al doilea paragraf 
poate atinge un deficit structural de cel 
mult 1 % din produsul intern brut la 
prețurile pieței.

Or. en

Amendamentul 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre instituie un consiliu 
bugetar independent pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a normelor bugetare 
naționale menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Cerințele privind informațiile referitoare 

la emisiunile naționale de titluri de 
datorie publică

În vederea unei mai bune coordonări a 
planificării emisiunii de titluri de datorie 
publică și în vederea optimizării 
condițiilor de finanțare aferente, statele 
membre raportează în prealabil Comisiei 
și Consiliului planurile privind emisiunile 
de titluri de datorie publică.

Or. en

Amendamentul 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă anual eliminat
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Comisiei și Eurogrupului un proiect de 
plan bugetar pentru anul următor, până 
cel târziu la data de 15 octombrie.

Or. en

Amendamentul 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectul de plan bugetar conține 
următoarele informații referitoare la anul 
viitor:

(3) Proiectul de plan bugetar poate conține 
următoarele informații referitoare la anul 
viitor:

Or. en

Amendamentul 63
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o evaluare a compatibilității 
proiectului de plan bugetar cu obiectivele 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă, cu orientările 
generale privind politicile economice și 
financiare ale statelor membre și ale 
Uniunii și cu orientările privind politicile 
de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o descriere detaliată a cheltuielilor 
preconizate legate direct de îndeplinirea 
obiectivelor cuprinse în strategia Uniunii 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă, inclusiv o descriere a 
investițiilor publice, pentru care să se 
utilizeze indicatorii din Cadrul comun de 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 65
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) impactul proiectului de plan bugetar 
în ceea ce privește obiectivele sociale și 
obiectivele referitoare la creșterea 
economică și la ocuparea forței de muncă 
cuprinse în Strategia UE 2020.

Or. en

Amendamentul 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) o evaluare a impactului social al 
proiectului de plan bugetar, precum și o 
evaluare a compatibilității acestuia cu 
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obiectivele Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă și 
cu orientările generale privind politicile 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii și, de asemenea, cu orientările 
privind politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiecțiile pentru cheltuieli și venituri
în condițiile menținerii politicilor curente, 
ca procent din PIB, pentru administrația 
publică și principalele lor componente.;

(b) proiecțiile pentru cheltuieli și venituri, 
ca procent din PIB, pentru administrația 
publică și principalele lor componente.;

Or. en

Amendamentul 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cheltuielile și veniturile vizate, ca 
procent din PIB, pentru administrația 
publică și principalele lor componente, 
luându-se în considerare condițiile și 
criteriile de stabilire a traiectoriei de 
creștere a cheltuielilor publice și 
excluzându-se măsurile discreționare în 
materie de venituri în temeiul articolului 
5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere detaliată și o cuantificare 
bine documentată a măsurilor care 
trebuie să fie incluse în buget pentru anul 
următor, în vederea reducerii decalajului 
dintre obiectivele menționate la litera (c) 
și previziuni, în condițiile menținerii 
politicilor menționate la litera (b). 
Descrierea poate fi mai puțin detaliată 
pentru măsurile al căror impact bugetar 
este estimat la mai puțin de 0,1% din PIB. 
Trebuie să se acorde o atenție deosebită
planurilor majore de reformă a politicilor 
bugetare cu potențiale efecte de contagiune 
pentru alte state membre a căror monedă 
este euro;

(d) o descriere a planurilor majore de 
reformă a politicilor bugetare cu potențiale 
efecte de contagiune pentru alte state 
membre a căror monedă este euro;

Or. en

Amendamentul 70
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) principalele ipoteze cu privire la 
evoluțiile economice așteptate și la 
variabilele economice importante care sunt 
relevante pentru atingerea obiectivelor 
bugetare. Aceste ipoteze trebuie să se 
bazeze pe previziuni macroeconomice 
independente referitoare la creștere;

(e) principalele ipoteze cu privire la 
evoluțiile economice și sociale așteptate și 
la variabilele economice și sociale
importante care sunt relevante pentru 
atingerea obiectivelor bugetare. Aceste 
ipoteze trebuie să se bazeze pe previziuni 
macroeconomice independente referitoare 
la creștere;
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Or. en

Amendamentul 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acolo unde este cazul, indicații 
suplimentare privind modul în care se va 
da curs recomandărilor în vigoare 
adresate statului membru în cauză, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat în 
domeniul bugetar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 72
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care obiectivele bugetare 
indicate în proiectul de plan bugetar, în 
conformitate cu literele (a) și (c) de la 
alineatul (3), sau proiecțiile formulate în 
condițiile menținerii politicilor diferă de
cele incluse în cea mai recentă actualizare a 
programului de stabilitate, diferențele 
trebuie explicate corespunzător.

(4) În cazul în care proiectul de plan 
bugetar diferă de orientările incluse în cea 
mai recentă actualizare a programului de 
stabilitate, diferențele trebuie explicate.

Or. en

Amendamentul 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre includ în programele 
lor de stabilitate și în programele lor de 
reformă naționale o descriere detaliată a 
cheltuielilor preconizate legate direct de 
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în 
strategia Uniunii pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă, 
inclusiv o descriere a investițiilor publice, 
pentru care să se utilizeze indicatorii din 
Cadrul comun de evaluare. Descrierea 
detaliată menționată anterior explică în 
mod corespunzător diferențele dintre 
cheltuielile preconizate și cele mai recente 
programe de stabilitate.

Or. en

Amendamentul 74
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care constată abateri deosebit de 
grave de la obligațiile de politică bugetară 
prevăzute de Pactul de stabilitate și 
creștere, Comisia solicită, în termen de 
două săptămâni de la prezentarea 
proiectului de plan bugetar, un proiect de 
plan bugetar revizuit din partea statului 
membru în cauză. Această solicitare 
trebuie să fie comunicată public.

În cazul în care constată abateri deosebit de 
grave de la recomandările specifice pentru 
fiecare țară oferite în Semestrul 
european, Comisia solicită, în termen de 
două săptămâni de la prezentarea 
proiectului de plan bugetar, un proiect de 
plan bugetar revizuit din partea statului 
membru în cauză. Această solicitare 
trebuie să fie comunicată public.

Or. en

Amendamentul 75
Roger Helmer
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care constată abateri deosebit de 
grave de la obligațiile de politică bugetară 
prevăzute de Pactul de stabilitate și 
creștere, Comisia solicită, în termen de 
două săptămâni de la prezentarea 
proiectului de plan bugetar, un proiect de 
plan bugetar revizuit din partea statului 
membru în cauză. Această solicitare 
trebuie să fie comunicată public.

În cazul în care constată abateri deosebit de 
grave de la obligațiile de politică bugetară 
prevăzute de Pactul de stabilitate și 
creștere, Comisia solicită, în termen de 
două săptămâni de la prezentarea 
proiectului de plan bugetar, un proiect de 
plan bugetar revizuit din partea statului 
membru în cauză. Comisia comunică în 
mod public și transparent solicitarea sa, 
precum și răspunsul statului membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul revizuirii proiectului de plan 
bugetar se aplică alineatele (2) - (4).

În cazul revizuirii proiectului de plan 
bugetar se aplică alineatele (2) - (4a).

Or. en

Amendamentul 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, dacă este necesar, un 
aviz cu privire la proiectul de plan bugetar 
până la data de 30 noiembrie.

(1) Comisia adoptă un aviz cu privire la 
proiectul de plan bugetar până la data de 
1 noiembrie, în cazul în care un stat 
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membru nu prezintă un buget care să 
respecte obligațiile impuse de Pactul de 
stabilitate și de creștere și nu înregistrează 
progrese în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor cuprinse în strategia Uniunii 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 78
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, dacă este necesar, un 
aviz cu privire la proiectul de plan bugetar 
până la data de 30 noiembrie.

(1) Comisia adoptă, dacă este necesar, un 
aviz cu privire la proiectul de plan bugetar 
până la data de 30 noiembrie. În acest 
sens, Comisia acordă atenția cuvenită 
aplicării de către statul membru în cauză 
a Strategiei pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Avizul Comisiei trebuie să fie făcut 
public și, la cererea parlamentului din 
statul membru în cauză, trebuie să fie 
prezentat de Comisie parlamentului 
respectiv.

(2) Avizul Comisiei trebuie să fie făcut 
public și, la cererea parlamentului din 
statul membru în cauză sau a 
Parlamentului European, trebuie să fie 
prezentat de Comisie parlamentului 
respectiv.

Or. en
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Amendamentul 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia efectuează o evaluare generală 
a situației și a perspectivelor bugetare 
pentru zona euro în ansamblu. Această 
evaluare se publică.

(3) Comisia poate efectua o evaluare 
generală a situației și a perspectivelor 
bugetare pentru zona euro în ansamblu. 
Această evaluare se publică.

Or. en

Amendamentul 81
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia efectuează o evaluare generală 
a situației și a perspectivelor bugetare 
pentru zona euro în ansamblu. Această 
evaluare se publică.

(3) Comisia efectuează o evaluare generală 
a situației și a perspectivelor bugetare 
pentru zona euro în ansamblu. Această 
evaluare se publică, împreună cu efectele 
acestora în ceea ce privește obiectivele 
referitoare la creșterea economică și la 
ocuparea locurilor de muncă și obiectivele 
sociale cuprinse în Strategia UE 2020.

Or. en

Amendamentul 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Eurogrupul analizează avizele 
Comisiei cu privire la planurile bugetare 
naționale, precum și situația și 
perspectivele bugetare pentru zona euro în 
ansamblu pe baza evaluării generale 
efectuate de Comisie în conformitate cu 
alineatul (3). Această evaluare se publică.

(4) Eurogrupul poate analiza avizele 
Comisiei cu privire la planurile bugetare 
naționale, precum și situația și 
perspectivele bugetare pentru zona euro în 
ansamblu pe baza evaluării generale 
efectuate de Comisie în conformitate cu 
alineatul (3). Această evaluare se publică.

Or. en

Amendamentul 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Eurogrupul analizează avizele Comisiei 
cu privire la planurile bugetare naționale, 
precum și situația și perspectivele bugetare 
pentru zona euro în ansamblu pe baza 
evaluării generale efectuate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3). Această 
evaluare se publică.

(4) Eurogrupul și comisiile competente ale 
Parlamentului European analizează 
avizele Comisiei cu privire la planurile 
bugetare naționale, precum și situația și 
perspectivele bugetare pentru zona euro în 
ansamblu pe baza evaluării generale 
efectuate de Comisie în conformitate cu 
alineatul (3). Această evaluare se publică.

Or. en

Amendamentul 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când Consiliul decide, în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (6) 
din tratat, că într-un stat membru există 
un deficit excesiv, statul membru în cauză 

eliminat
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face obiectul dispozițiilor de la alineatele 
(2) - (5) din prezentul articol, până la 
abrogarea procedurii de deficit excesiv.

Or. en

Amendamentul 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administrația publică și subsectoarele 
acesteia, rapoarte cu privire la execuția 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreționare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe 
partea de venituri, obiectivele în materie de 
venituri și cheltuieli publice, precum și 
informații cu privire la măsurile adoptate și 
la natura măsurilor care urmează să fie 
luate pentru atingerea obiectivelor. 
Raportul se publică.

Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei, Parlamentului European,
Comitetului economic și financiar sau 
oricărui subcomitet pe care CEF îl
desemnează în acest scop, pentru 
administrația publică și subsectoarele 
acesteia, rapoarte cu privire la execuția 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreționare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe 
partea de venituri, obiectivele în materie de 
venituri și cheltuieli publice, precum și 
informații cu privire la măsurile adoptate și 
la natura măsurilor care urmează să fie 
luate pentru atingerea obiectivelor. 
Raportul este însoțit de o evaluare a 
impactului social. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 86
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei și Comitetului economic și 

Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei și Comitetului economic și 



AM\893420RO.doc 41/46 PE483.671v01-00

RO

financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administrația publică și subsectoarele 
acesteia, rapoarte cu privire la execuția 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreționare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe 
partea de venituri, obiectivele în materie de 
venituri și cheltuieli publice, precum și 
informații cu privire la măsurile adoptate și 
la natura măsurilor care urmează să fie 
luate pentru atingerea obiectivelor. 
Raportul se publică.

financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administrația publică și subsectoarele 
acesteia, rapoarte cu privire la execuția 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreționare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe 
partea de venituri, obiectivele în materie de 
venituri și cheltuieli publice, precum și 
informații cu privire la măsurile adoptate și 
impactul acestora asupra obiectivelor 
referitoare la creșterea economică și la 
ocuparea locurilor de muncă și obiectivele 
sociale cuprinse în Strategia UE 2020, 
precum și cu privire la natura măsurilor 
care urmează să fie luate pentru atingerea 
obiectivelor. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 87
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administrația publică și subsectoarele 
acesteia, rapoarte cu privire la execuția 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreționare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât și pe 
partea de venituri, obiectivele în materie de 
venituri și cheltuieli publice, precum și 
informații cu privire la măsurile adoptate și 
la natura măsurilor care urmează să fie 
luate pentru atingerea obiectivelor. 
Raportul se publică.

Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administrația publică și subsectoarele 
acesteia, rapoarte cu privire la execuția 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar și social al măsurilor 
discreționare luate atât pe partea de 
cheltuieli, cât și pe partea de venituri, 
obiectivele în materie de venituri și 
cheltuieli publice, precum și informații cu 
privire la măsurile adoptate și la natura 
măsurilor care urmează să fie luate pentru 
atingerea obiectivelor. Raportul se publică.

Or. en
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Amendamentul 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să efectueze, coordonându-se cu 
instituțiile naționale superioare din 
domeniul auditului, un audit independent 
detaliat al conturilor administrației 
publice și să prezinte un raport în 
legătură cu acesta, cu scopul de a stabili 
dacă aceste conturi publice sunt fiabile, 
complete și corecte în conformitate cu 
procedura de deficit excesiv; În acest 
context, Comisia (Eurostat) evaluează 
calitatea datelor raportate de statul 
membru vizat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 679/20103.

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care există riscul 
nerespectării termenului stabilit pentru 
corectarea deficitului excesiv, Comisia 
adresează o recomandare statului membru 
în cauză în vederea adoptării de măsuri 
suplimentare într-un interval de timp 
compatibil cu termenul limită acordat 
pentru corectarea deficitului excesiv 
menționat la alineatul (1). Recomandarea 
se publică, iar Comisia o prezintă 
parlamentului din statul membru în cauză 
la cererea acestuia.

(2) În cazul în care există riscul 
nerespectării termenului stabilit pentru 
corectarea deficitului excesiv, Comisia 
adresează o recomandare statului membru 
în cauză în vederea adoptării de măsuri 
suplimentare într-un interval de timp 
compatibil cu termenul limită acordat 
pentru corectarea deficitului excesiv 
menționat la alineatul (1). Recomandarea
se publică, iar Comisia o prezintă 
parlamentului din statul membru în cauză
sau Parlamentului European la cererea
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respectivului parlament.

Or. en

Amendamentul 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În intervalul de timp stabilit prin 
recomandarea Comisiei menționată la 
alineatul (2), statul membru în cauză 
prezintă Comisiei un raport privind 
măsurile adoptate ca răspuns la această 
recomandare, împreună cu rapoartele 
prevăzute la articolul 7 alineatul (3).
Raportul include impactul bugetar al 
tuturor măsurilor discreționare luate, 
obiectivele privind veniturile și cheltuielile 
publice, informații privind măsurile 
adoptate și natura măsurilor care urmează 
să fie luate pentru atingerea obiectivelor,
precum și informații privind alte acțiuni 
întreprinse ca răspuns la recomandarea 
Comisiei. Raportul se publică.

(3) În intervalul de timp stabilit prin 
recomandarea Comisiei menționată la 
alineatul (2), statul membru în cauză 
prezintă Comisiei un raport privind 
măsurile adoptate ca răspuns la această 
recomandare, împreună cu rapoartele 
prevăzute la articolul 7 alineatul (3).
Raportul include impactul bugetar și social
al tuturor măsurilor discreționare luate, 
obiectivele privind veniturile și cheltuielile 
publice, informații privind măsurile 
adoptate și natura măsurilor care urmează 
să fie luate pentru atingerea obiectivelor, 
informații privind alte acțiuni întreprinse ca 
răspuns la recomandarea Comisiei, precum 
și impactul măsurilor asupra realizării de 
progrese în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor cuprinse în strategia Uniunii 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă. Raportul se publică.

Or. en

Amendamentul 91
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
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Coerența cu obiectivele Uniunii în ceea ce 
privește creșterea economică și ocuparea 

forței de muncă
Prezentul regulament nu scutește un stat 
membru de îndeplinirea obligațiilor care 
îi revin în ceea ce privește obiectivele 
referitoare la creșterea economică și la 
ocuparea forței de muncă și obiectivele 
sociale cuprinse în Strategia UE 2020 și 
nici nu îi permite să își ignore sau să își 
neglijeze obligația generală de a promova 
un nivel ridicat de ocupare a forței de 
muncă, de a garanta o protecție socială 
adecvată și de combate excluziunea 
socială în conformitate cu articolul 9 din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 92
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) efectele prezentului regulament în 
ceea ce privește obiectivele referitoare la 
creșterea economică și la ocuparea forței 
de muncă și obiectivele sociale cuprinse 
în Strategia UE 2020.

Or. en

Amendamentul 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuția prezentului regulament la 
aplicarea strategiei Uniunii pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 94
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cel târziu până la 31 decembrie 
2012, Comisia Europeană prezintă 
propuneri pentru un Fond european de 
rambursare.

Or. en

Amendamentul 95
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Dialogul economic

(1) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o 
transparență și o responsabilizare sporite, 
comisia competentă din cadrul 
Parlamentului European poate invita 
Președintele Consiliului, Comisia și, după 
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caz, Președintele Consiliului European 
sau Președintele Eurogrupului să se 
prezinte în fața sa pentru a discuta avizele 
și recomandările adoptate în temeiul 
prezentului regulament.
(2) Comisia competentă din cadrul 
Parlamentului European poate oferi unui 
stat membru care face obiectul unui aviz 
sau al unei recomandări în temeiul 
prezentului regulament posibilitatea de a 
participa la un schimb de opinii.
(3) Parlamentul statului membru care 
face obiectul unui aviz sau al unei 
recomandări în temeiul prezentului 
regulament poate invita reprezentanți ai 
Comisiei să participe la un schimb de 
opinii.
(4) Consiliul și Comisia informează 
periodic Parlamentul European cu privire 
la aplicarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică statelor 
membre care fac deja obiectul procedurii 
de deficit excesiv la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

eliminat
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