
AM\893501RO.doc PE483.682v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2011/0385(COD)

23.2.2012

AMENDAMENTELE
26 - 92

Proiect de aviz
Frédéric Daerden
(PE480.648v01)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor 
membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea lor financiară în zona euro

Propunere de regulament
(COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))



PE483.682v01-00 2/43 AM\893501RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\893501RO.doc 3/43 PE483.682v01-00

RO

Amendamentul 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament 
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Consecințele așa-numitelor măsuri de „consolidare bugetară” sunt clare. Măsurile ar trebui 
să vizeze:- revocarea guvernanței economice, a Pactului euro plus și a Pactului bugetar; -
revocarea și înlocuirea Pactului de stabilitate cu un pact real pentru ocuparea forței de 
muncă și progres social; - promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii sociale și 
economice prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune; - crearea unui Fond de 
solidaritate pentru a susține țările care au nevoie de sprijin la nivelul producției, serviciilor 
publice esențiale, creării de locuri de muncă cu drepturi adecvate.

Amendamentul 27
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza mondială din ultimii trei ani a 
adus prejudicii grave creșterii economice și 
stabilității financiare și a provocat o 
puternică deteriorare a situației deficitului 
și a datoriei publice în statele membre, 
determinându-le pe unele dintre acestea să 
solicite asistență financiară în afara 
Uniunii.

(1) Criza mondială și declinul activității 
economice din ultimii trei ani au adus
prejudicii grave creșterii economice și 
stabilității financiare și au provocat o 
puternică deteriorare a situației financiare, 
economice și sociale și creșterea 
deficitului și a datoriei publice în statele 
membre, determinându-le pe unele dintre 
acestea să solicite asistență financiară în 
afara Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza mondială din ultimii trei ani a 
adus prejudicii grave creșterii economice și 
stabilității financiare și a provocat o 
puternică deteriorare a situației deficitului 
și a datoriei publice în statele membre, 
determinându-le pe unele dintre acestea să 
solicite asistență financiară în afara 
Uniunii.

(1) Criza mondială din ultimii trei ani a 
adus prejudicii grave creșterii economice și 
stabilității financiare și a provocat o 
puternică deteriorare a situației financiare, 
economice și sociale, precum și a
deficitului și a datoriei publice în statele 
membre, determinându-le pe unele dintre 
acestea să solicite asistență financiară în 
afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Criza economică a clarificat faptul că 
UE trebuie să pună în aplicare o strategie
alternativă privind politica economică, 
care să presupună nu numai măsuri de 
austeritate, ci și să asigure dezvoltarea, 
ocuparea deplină a forței de muncă prin 
intermediul unor locuri de muncă de 
calitate, creșterea sustenabilă și 
responsabilitatea fiscală, în conformitate 
cu scopurile și obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

Or. en
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Amendamentul 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Deteriorarea semnificativă a situației 
economice și bugetare a statelor membre 
a avut efecte nefaste care s-au 
materializat printr-o creștere bruscă a 
ratei șomajului la nivelul Uniunii, tinerii 
sub 25 de ani reprezentând unul dintre 
grupurile cele mai afectate de criză. Rata 
șomajului în cadrul acestui grup a atins 
20 % și în multe state membre se ridică la 
peste 40 %. Prin urmare, baza de 
impozitare a scăzut, costurile economice 
și sociale s-au majorat, implicând o 
accentuare a sărăciei și a excluziunii 
sociale, iar dispariția oportunităților de 
creștere creează obstacole semnificative în 
calea redresării economice și bugetare.

Or. en

Amendamentul 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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profesională și de protecție a sănătății 
umane.

Or. en

Amendamentul 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate politicile Uniunii Europene 
trebuie să respecte Carta drepturilor 
fundamentale, care garantează atât 
drepturi individuale, cât și drepturi 
colective ale cetățenilor. În plus, UE și 
statele sale membre ar trebui să respecte 
principiile cele mai importante ale 
convențiilor fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii, 
care protejează drepturile de bază ale 
tuturor lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legislația Uniunii trebuie să asigure 
coerența perfectă a cadrului de 
supraveghere multilaterală al Uniunii, 
instituit prin tratat, cu eventualele condiții 
de politică ce însoțesc asistența financiară 
externă. Pentru a se asigura integrarea 
economică și financiară a statelor membre 
a căror monedă este euro se impune o 

(2) Legislația Uniunii trebuie să asigure 
coerența perfectă a cadrului de 
supraveghere multilaterală al Uniunii, 
instituit prin tratat, cu eventualele condiții 
de politică ce însoțesc asistența financiară 
externă, la care se adaugă stimulente 
pentru promovarea creșterii economice 
sustenabile, a ocupării forței de muncă și 
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supraveghere mai severă, astfel încât să se 
evite contaminarea altor țări din zona euro 
atunci când un stat membru se confruntă cu 
dificultăți legate de stabilitatea sa 
financiară.

a progresului social. Pentru a se asigura 
integrarea economică și financiară a 
statelor membre a căror monedă este euro 
se impune o supraveghere mai severă, 
astfel încât să se evite contaminarea altor 
țări din zona euro atunci când un stat 
membru se confruntă cu dificultăți legate 
de stabilitatea sa financiară.

Or. en

Amendamentul 34
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legislația Uniunii trebuie să asigure 
coerența perfectă a cadrului de 
supraveghere multilaterală al Uniunii, 
instituit prin tratat, cu eventualele condiții 
de politică ce însoțesc asistența financiară 
externă. Pentru a se asigura integrarea 
economică și financiară a statelor membre 
a căror monedă este euro se impune o 
supraveghere mai severă, astfel încât să se 
evite contaminarea altor țări din zona euro 
atunci când un stat membru se confruntă cu 
dificultăți legate de stabilitatea sa 
financiară.

(2) Legislația Uniunii trebuie să asigure 
coerența perfectă a cadrului de 
supraveghere multilaterală al Uniunii, 
instituit prin tratat, cu eventualele condiții 
de politică ce însoțesc asistența financiară 
externă, la care se adaugă stimulente 
pentru promovarea creșterii economice. 
Pentru a se asigura integrarea economică și 
financiară a statelor membre a căror 
monedă este euro se impune o 
supraveghere mai severă, astfel încât să se 
evite contaminarea altor țări din zona euro 
atunci când un stat membru se confruntă cu 
dificultăți legate de stabilitatea sa 
financiară.

Or. en

Amendamentul 35
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Noțiunea de guvernanță socială ar 
trebui să se adauge la guvernanța 
economică, inclusiv la măsurile de 
supraveghere consolidată a politicilor 
economice, iar aceasta ar trebui însoțită 
de măsuri adecvate și convergente la nivel 
social, pentru a proteja locurile de muncă.

Or. en

Amendamentul 36
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intensitatea supravegherii economice și 
bugetare trebuie să fie proporțională cu 
gravitatea dificultăților financiare 
întâmpinate și trebuie să fie adaptată în 
funcție de natura asistenței financiare 
primite, care poate varia de la un simplu 
sprijin preventiv, acordat pe baza unor 
condiții de eligibilitate, până la un program 
complet de ajustare macroeconomică, cu o 
condiționalitate politică strictă.

(3) Intensitatea supravegherii economice și 
bugetare trebuie să fie proporțională cu 
gravitatea dificultăților financiare 
întâmpinate și trebuie să fie adaptată în 
funcție de natura asistenței financiare 
primite, care poate varia de la un simplu 
sprijin preventiv, acordat pe baza unor 
condiții de eligibilitate, până la un program 
complet de ajustare macroeconomică, cu o 
condiționalitate politică strictă. Orice 
program de ajustare macroeconomică 
trebuie să țină seama, dacă este posibil, de 
programul național de reformă al țării în 
cauză în contextul Strategiei Europa 2020 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru a cărui monedă este 
euro trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte atunci când se 
confruntă - sau riscă să se confrunte – cu 
perturbări financiare grave, pentru a se 
asigura revenirea rapidă la o situație 
normală și protecția celorlalte state 
membre din zona euro împotriva 
eventualelor efecte colaterale negative. O 
supraveghere mai strictă presupune un 
acces mai larg la informațiile necesare 
pentru o monitorizare amănunțită a situației 
economice, bugetare și financiare, precum 
și o raportare periodică către Comitetul 
economic și financiar (CEF) sau către orice 
subcomitet desemnat de CEF în acest scop. 
Aceleași modalități de supraveghere 
trebuie să se aplice și statelor membre care 
solicită asistență preventivă de la Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
Mecanismul european de stabilitate (MES), 
Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de 
la o altă instituție financiară internațională.

(4) Un stat membru a cărui monedă este 
euro trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte atunci când se 
confruntă - sau riscă să se confrunte – cu 
perturbări financiare grave, pentru:  a) a se 
asigura revenirea rapidă la o situație 
normală și protecția celorlalte state 
membre din zona euro împotriva 
eventualelor efecte colaterale negative; b)
a preveni consecințele turbulențelor 
financiare care determină reduceri ale 
prestațiilor sociale și nesustenabilitatea 
sistemelor de pensii; c) a combate 
excluziunea socială, sărăcia și lipsa 
accesului la oportunitățile în materie de 
educație, în special pentru grupurile cele 
mai vulnerabile. O supraveghere mai 
strictă presupune un acces mai larg la 
informațiile necesare pentru o monitorizare 
amănunțită a situației economice, bugetare 
și financiare, precum și o raportare 
periodică către Comitetul economic și 
financiar (CEF) sau către orice subcomitet 
desemnat de CEF în acest scop. Aceleași 
modalități de supraveghere trebuie să se 
aplice și statelor membre care solicită 
asistență preventivă de la Fondul european 
de stabilitate financiară (FESF), 
Mecanismul european de stabilitate (MES), 
Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de 
la o altă instituție financiară internațională.

Or. en

Amendamentul 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru a cărui monedă este 
euro trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte atunci când se 
confruntă - sau riscă să se confrunte – cu 
perturbări financiare grave, pentru a se 
asigura revenirea rapidă la o situație 
normală și protecția celorlalte state 
membre din zona euro împotriva 
eventualelor efecte colaterale negative. O 
supraveghere mai strictă presupune un 
acces mai larg la informațiile necesare 
pentru o monitorizare amănunțită a situației 
economice, bugetare și financiare, precum 
și o raportare periodică către Comitetul 
economic și financiar (CEF) sau către orice 
subcomitet desemnat de CEF în acest scop. 
Aceleași modalități de supraveghere 
trebuie să se aplice și statelor membre care 
solicită asistență preventivă de la Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
Mecanismul european de stabilitate (MES), 
Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de 
la o altă instituție financiară internațională.

(4) Un stat membru a cărui monedă este 
euro trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte atunci când se 
confruntă - sau riscă să se confrunte – cu 
perturbări financiare grave, pentru a se 
asigura revenirea rapidă la o situație 
normală și protecția celorlalte state 
membre din zona euro împotriva 
eventualelor efecte colaterale negative. O 
supraveghere mai strictă presupune un 
acces mai larg la informațiile necesare 
pentru o monitorizare amănunțită a situației 
sociale, a locurilor de muncă, bugetare și 
financiare, precum și stabilirea unei 
raportări periodice către Parlamentul 
European, Comitetul economic și financiar 
(CEF), Comitetul pentru ocuparea forței 
de muncă (EMCO) și Comitetul pentru 
protecția socială (CPS) sau către orice 
subcomitet desemnat de comitetele 
menționate în acest scop. Aceleași 
modalități de supraveghere trebuie să se 
aplice și statelor membre care solicită 
asistență preventivă de la Fondul european 
de stabilitate financiară (FESF), 
Mecanismul european de stabilitate (MES), 
Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de 
la o altă instituție financiară internațională.

Or. en

Amendamentul 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Supravegherea situației economice și
bugetare trebuie să fie considerabil 
înăsprită în cazul statelor membre care fac 

(5) Supravegherea situației economice, 
bugetare, a ocupării forței de muncă și 
sociale trebuie să fie considerabil înăsprită 
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obiectul unor programe de ajustare 
macroeconomică. Dată fiind complexitatea 
acestor programe, celelalte procese de 
supraveghere economică și bugetară 
trebuie suspendate pe durata programelor 
de ajustare macroeconomică, pentru a se 
evita suprapunerea obligațiilor de 
raportare.

în cazul statelor membre care fac obiectul 
unor programe de ajustare 
macroeconomică. Aceste programe trebuie 
să conțină măsuri care au obiectivul 
integrat de a reinstaura stabilitatea 
financiară și de a îndeplini obiectivele 
„Strategiei pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă”. Statele 
membre raportează cu privire la progresul 
înregistrat în legătură cu ambele aspecte.
Dată fiind complexitatea programului de 
ajustare macroeconomică, celelalte 
procese de supraveghere economică și 
bugetară trebuie suspendate pe durata 
programelor de ajustare macroeconomică, 
pentru a se evita suprapunerea obligațiilor 
de raportare.

Or. en

Amendamentul 40
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O decizie privind nerespectarea de 
către un stat membru a programului său 
de ajustare ar presupune și o suspendare 
a plăților sau angajamentelor din fonduri 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 
21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 
nr. XXX de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului 

eliminat
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(CE) nr. 1083/2006,

Or. en

Amendamentul 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O decizie privind nerespectarea de 
către un stat membru a programului său 
de ajustare ar presupune și o suspendare 
a plăților sau angajamentelor din fonduri 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 
21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 
nr. XXX de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006,

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O decizie privind nerespectarea de 
către un stat membru a programului său 
de ajustare ar presupune și o suspendare 

(7) Statele membre care sunt afectate sau 
amenințate de dificultăți grave în ceea ce 
privește stabilitatea lor financiară și/sau 
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a plăților sau angajamentelor din fonduri 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 
21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 
nr. XXX de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006,

care primesc sau ar putea primi asistență 
financiară, depind de solidaritatea 
europeană. Fondurile structurale 
europene și Fondul de coeziune pot 
contribui în mod esențial la garantarea 
faptului că sunt realizate investiții cu 
scopul de a realiza obiectivele de creștere 
economică, ocuparea forței de muncă, și 
obiectivele sociale ale Strategiei Europa 
2020, chiar și în situația unor 
constrângeri financiare. Un proiect de 
program de ajustare ar putea fi însoțit, 
așadar, de o cerere din partea statului 
membru în cauză pentru a beneficia de o 
creștere temporară a plăților sau de plata 
soldului final din fondurile structurale și 
Fondul de coeziune,

Or. en

Amendamentul 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O decizie privind nerespectarea de către 
un stat membru a programului său de 
ajustare ar presupune și o suspendare a 
plăților sau angajamentelor din fonduri ale 
Uniunii în conformitate cu articolul 21 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune și de abrogare a 

(7) O decizie privind nerespectarea gravă 
și repetată de către un stat membru a 
programului său de ajustare ar putea 
eventual presupune și o suspendare a 
plăților sau angajamentelor din fonduri ale 
Uniunii în conformitate cu articolul 21 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și 
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Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006. Pe de 
altă parte, statele membre care se 
confruntă cu dificultăți serioase la nivel 
economic, bugetar și social și care depun 
eforturi substanțiale pentru a susține 
recuperarea economică și crearea de 
locuri de muncă ar trebui să beneficieze 
de un sprijin mai puternic din partea 
solidarității europene, prin intermediul 
majorării subvențiilor din fondurile 
europene. Acest lucru le va permite să 
asigure stabilitatea bugetară promovând 
în același timp creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă și menținând 
niveluri adecvate de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 44
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O decizie privind nerespectarea de către 
un stat membru a programului său de 
ajustare ar presupune și o suspendare a 
plăților sau angajamentelor din fonduri 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 21 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006,

(7) O decizie privind nerespectarea de către 
un stat membru a programului său de 
ajustare ar putea presupune și 
angajamentele din fonduri ale Uniunii în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (6) 
din Regulamentul (UE) nr. XXX de 
stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006,
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Or. en

Amendamentul 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament se face cu respectarea deplină 
a articolului 152 din TFUE, iar 
recomandările emise în temeiul 
prezentului regulament respectă practicile 
și sistemele naționale de formare a 
salariilor. Regulamentul ține cont de 
articolul 28 din Carta drepturilor 
fundamentale și, în consecință, nu 
afectează dreptul de a negocia, de a 
încheia și de a pune în aplicare convenții 
colective și de a desfășura acțiuni 
sindicale în conformitate cu legislațiile și 
practicile naționale.

Or. en

Amendamentul 46
Frédéric Daerden

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament se face cu respectarea 
articolului 153 alineatul (3) și a 
articolului 152 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Deciziile 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament respectă principiul 
subsidiarității, dialogul social și 
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competențele statelor membre și cele ale 
partenerilor sociali în privința stabilirii 
salariilor și a drepturilor de pensie. 
Punerea în aplicare a prezentului 
regulament se face cu respectarea 
articolului 28 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și nu 
aduce atingere dreptului de a negocia, de 
a încheia sau de a pune în aplicare 
convenții colective sau de a desfășura 
acțiuni sindicale în conformitate cu 
legislațiile naționale sau practicile 
naționale în domeniul negocierii 
colective.

Or. en

Amendamentul 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate decide ca un stat 
membru care se confruntă cu dificultăți 
grave în ceea ce privește stabilitatea sa 
financiară să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte. Statului membru 
în cauză i se oferă posibilitatea să își 
exprime punctul de vedere în prealabil. 
Comisia decide o dată la șase luni dacă 
prelungește sau nu supravegherea mai 
strictă.

(1) Comisia poate decide ca un stat 
membru care se confruntă cu dificultăți 
grave în ceea ce privește stabilitatea sa 
financiară să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte. Statului membru, 
precum și partenerilor sociali în cauză li
se oferă posibilitatea să își exprime punctul 
de vedere în prealabil. Comisia decide o 
dată la șase luni dacă prelungește sau nu 
supravegherea mai strictă.

Or. en

Amendamentul 48
Philippe De Backer

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

(2a) Comisia face publice toate deciziile 
adoptate în conformitate cu alineatele (1) 
și (2).

Or. en

Amendamentul 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să comunice orice informație 
actualizată necesară pentru monitorizarea 
atentă a progresului înregistrat în ceea ce 
privește îndeplinirea strategiei UE pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă pe baza indicatorilor elaborați în 
cuprinsul cadrului comun de evaluare;

Or. en

Amendamentul 50
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să comunice Parlamentului 
European informații referitoare la 
evoluția sărăciei în fiecare stat membru. 

Or. en



PE483.682v01-00 18/43 AM\893501RO.doc

RO

Amendamentul 51
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să comunice Parlamentului 
European, Comisiei și parlamentelor 
naționale informații privind investițiile 
publice realizate pentru îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în 
domeniul creșterii economice, ocupării 
forței de muncă și în domeniul social.

Or. en

Amendamentul 52
Antigoni Papadopoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nu este acceptabil ca statul membru 
care face obiectul supravegherii să pună 
în aplicare măsurile menționate la 
alineatele (1), (2) și (3) în detrimentul 
drepturilor sociale, ci acesta ar trebui să 
încerce să consolideze dimensiunea 
socială și de gen a pieței unice.

Or. en

Amendamentul 53
Antigoni Papadopoulou

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

(3b) În timp ce pune în aplicare 
programul de ajustare, statul membru 
care face obiectul supravegherii trebuie să 
respecte pe deplin legislația și practicile în 
domeniul muncii, drepturile de 
reprezentare și negociere colectivă, 
precum și dreptul de a desfășura acțiuni 
sindicale, inclusiv dreptul la grevă.

Or. en

Amendamentul 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE, misiuni periodice de evaluare în 
statul membru care face obiectul 
supravegherii, pentru a verifica progresele 
realizate în punerea în aplicare a măsurilor 
menționate la alineatele (1), (2) și (3). Ea 
își comunică trimestrial constatările 
Comitetului economic și financiar (CEF) 
sau oricărui alt subcomitet desemnat de 
CEF în acest scop și evaluează în special 
dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 
Aceste misiuni de evaluare înlocuiesc 
monitorizarea la fața locului prevăzută la 
articolul 10a alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

(4) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE și cu Organizația Internațională a 
Muncii (OIM), misiuni periodice de 
evaluare în statul membru care face 
obiectul supravegherii, pentru a verifica 
progresele realizate în punerea în aplicare a 
măsurilor menționate la alineatele (1), (2) 
și (3). Ea își comunică trimestrial 
constatările Comitetului economic și 
financiar (CEF), Comitetului pentru 
ocuparea forței de muncă (EMCO) și 
Comitetului pentru protecția socială 
(CPS) sau oricărui alt subcomitet desemnat 
de comitetele menționate în acest scop și 
evaluează în special dacă sunt necesare 
măsuri suplimentare. Aceste misiuni de 
evaluare înlocuiesc monitorizarea la fața 
locului prevăzută la articolul 10a alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

Or. en
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Amendamentul 55
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară din statul membru în cauză are 
efecte negative semnificative asupra 
stabilității financiare a zonei euro, 
Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată pe baza unei propuneri din partea 
Comisiei, poate recomanda statului 
membru în cauză să solicite asistență 
financiară și să elaboreze un program de 
ajustare macroeconomică. Consiliul poate 
decide să facă publică această 
recomandare.

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară din statul membru în cauză are 
efecte negative semnificative asupra 
stabilității financiare a zonei euro, 
Parlamentul European și Consiliul, pe 
baza unei propuneri din partea Comisiei, 
poate recomanda statului membru în cauză 
să solicite asistență financiară și să 
elaboreze un program de ajustare 
macroeconomică. Consiliul hotărăște cu 
majoritate calificată. 

Or. en

Amendamentul 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară din statul membru în cauză are 
efecte negative semnificative asupra 
stabilității financiare a zonei euro, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată 
pe baza unei propuneri din partea Comisiei, 
poate recomanda statului membru în cauză 
să solicite asistență financiară și să 
elaboreze un program de ajustare 
macroeconomică. Consiliul poate decide să 

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară, economică și socială din statul 
membru în cauză are efecte negative 
semnificative asupra stabilității financiare 
și economice a zonei euro, Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată pe baza 
unei propuneri din partea Comisiei, poate 
recomanda statului membru în cauză să 
solicite asistență financiară și să elaboreze 
un program de ajustare macroeconomică. 
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facă publică această recomandare. Consiliul face publică această 
recomandare.

Or. en

Amendamentul 57
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară din statul membru în cauză are 
efecte negative semnificative asupra 
stabilității financiare a zonei euro, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată
pe baza unei propuneri din partea Comisiei, 
poate recomanda statului membru în cauză 
să solicite asistență financiară și să 
elaboreze un program de ajustare 
macroeconomică. Consiliul poate decide să 
facă publică această recomandare.

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară din statul membru în cauză are 
efecte negative semnificative asupra 
stabilității financiare a zonei euro, 
Consiliul, hotărând pe baza unei propuneri 
din partea Comisiei, poate recomanda 
statului membru în cauză să solicite 
asistență financiară și să elaboreze un 
program de ajustare macroeconomică. 
Consiliul poate decide să facă publică 
această recomandare. 

Or. en

Amendamentul 58
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când Consiliul adoptă o 
decizie în conformitate cu alineatul (5), 
recomandarea Comisiei este considerată 
adoptată de către Consiliu, în cazul în 
care acesta nu decide, cu majoritate 
calificată, să respingă recomandarea în 
termen de 10 zile de la adoptarea acesteia 
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de către Comisie. Statul membru vizat 
poate solicita convocarea unei reuniuni a 
Consiliului în termenul respectiv pentru a 
se vota asupra deciziei.

Or. en

Amendamentul 59
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care se publică o 
recomandare formulată în conformitate 
cu alineatul (5):

eliminat

(a) comisia de specialitate a 
Parlamentului European poate invita 
reprezentanți ai statului membru vizat să 
participe la un schimb de opinii;
(b) parlamentul statului membru în cauză 
poate invita reprezentanți ai Comisiei să 
participe la un schimb de opinii.

Or. en

Justificare

Aceste schimburi de opinii ar trebui să facă parte dintr-un „dialog economic” mai extins, 
acest lucru fiind extrem de important. Așadar, este preferabil să se dedice un articol separat 
din acest regulament „dialogului economic”.

Amendamentul 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care se publică o 
recomandare formulată în conformitate cu 
alineatul (5):

(6) În cazul în care se adresează o 
recomandare formulată în conformitate cu 
alineatul (5):

Or. en

Amendamentul 61
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care se publică o 
recomandare formulată în conformitate cu 
alineatul (5):

(6) În cazul în care se adresează o 
recomandare formulată în conformitate cu 
alineatul (5):

Or. en

Amendamentul 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comisia de specialitate a Parlamentului 
European poate invita reprezentanți ai 
statului membru vizat să participe la un 
schimb de opinii;

(a) comisiile de specialitate ale
Parlamentului European pot invita 
reprezentanți ai statului membru vizat să 
participe la un schimb de opinii;

Or. en

Amendamentul 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Programul pentru redresarea durabilă

(1) Un stat membru care face obiectul 
unei supravegheri mai stricte adoptă, în 
strânsă cooperare cu Comisia, un 
program pentru redresarea durabilă, cu 
scopul de a asigura sustenabilitatea 
finanțelor publice și a redresării 
economice.
(2) Programul pentru redresarea durabilă 
identifică obiective multianuale în 
domeniul investițiilor publice și al 
cheltuielilor sociale, cu scopul de a 
menține condițiile necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă. Programul pentru 
redresarea durabilă include, ținând seama 
de deficiențele structurale, programe și 
proiecte prioritare specifice care trebuie 
puse în aplicare pentru a stabiliza cererea 
totală.
(3) Programul pentru redresarea durabilă 
include toate acțiunile prevăzute pentru a 
mobiliza resursele UE aferente 
următoarelor instrumente:
- Fondul european de ajustare la 
globalizare
- fondurile structurale
- obligațiunile UE pentru finanțarea 
proiectelor
- Programul-cadru Orizont 2020
(4) Programul pentru redresarea durabilă 
se anexează la documentele care trebuie 
transmise Comisiei în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru care dorește să obțină 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, din partea FESF, MES, a 
Fondului Monetar Internațional (FMI) sau 
a altor instituții din afara cadrului Uniunii 
informează imediat Consiliul, Comisia și 
BCE cu privire la intenția sa. CEF sau 
orice subcomitet pe care aceasta îl poate 
desemna în acest scop organizează o 
discuție pe marginea acestei cereri 
preconizate după primirea unei evaluări din 
partea Comisiei.

Un stat membru care dorește să obțină 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, din partea FESF, MES, a 
Fondului Monetar Internațional (FMI) sau 
a altor instituții din afara cadrului Uniunii 
informează imediat Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia și BCE cu 
privire la intenția sa. CEF sau orice 
subcomitet pe care aceasta îl poate 
desemna în acest scop organizează o 
discuție pe marginea acestei cereri 
preconizate după primirea unei evaluări din 
partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se solicită asistență 
financiară din partea FESF sau MES, 
Comisia elaborează – în cooperare cu BCE 
și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o 
analiză a sustenabilității datoriei publice a 
statului membru în cauză, inclusiv în ceea 
ce privește capacitatea statului membru de 
a rambursa asistența financiară preconizată, 
și o transmite CEF sau oricărui alt 
subcomitet desemnat de CEF în acest scop.

În cazul în care se solicită asistență 
financiară din partea FESF sau MES, 
Comisia elaborează – în cooperare cu BCE 
și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o 
analiză a sustenabilității pe termen mediu 
și lung a datoriei publice a statului 
membru în cauză, inclusiv în ceea ce 
privește capacitatea statului membru de a 
rambursa asistența financiară preconizată, 
și o transmite CEF sau oricărui alt 
subcomitet desemnat de CEF în acest scop.
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Or. en

Amendamentul 66
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se solicită asistență 
financiară din partea FESF sau MES, 
Comisia elaborează – în cooperare cu BCE 
și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o 
analiză a sustenabilității datoriei publice a 
statului membru în cauză, inclusiv în ceea 
ce privește capacitatea statului membru de 
a rambursa asistența financiară preconizată, 
și o transmite CEF sau oricărui alt 
subcomitet desemnat de CEF în acest scop.

În cazul în care se solicită asistență 
financiară din partea FESF sau MES, 
Comisia elaborează – în cooperare cu BCE 
și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o 
analiză a sustenabilității datoriei publice a 
statului membru în cauză, inclusiv în ceea 
ce privește capacitatea statului membru de 
a rambursa asistența financiară preconizată, 
îndeplinindu-și în același timp obiectivele 
în ceea ce privește creșterea economică și 
nivelul sărăciei din Uniune și strategia 
privind ocuparea forței de muncă, și o 
transmite CEF, EMCO și CPS sau oricărui 
alt subcomitet desemnat de comitetele 
menționate în acest scop.

Or. en

Amendamentul 67
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice,  
sociale, financiare și a forței de muncă
solide și sustenabile și refacerea capacității 
de autofinanțare integrală de pe piețele 
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ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

financiare. Fără a aduce atingere 
articolului 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, precum 
și obiectivelor sociale, privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă 
ale Strategiei Europa 2020, proiectul de 
program de ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare. Un proiect 
de program de ajustare ar putea fi însoțit, 
așadar, de o cerere din partea statului 
membru în cauză pentru a beneficia de o 
creștere temporară a plăților sau de plata 
soldului final din fondurile structurale și 
Fondul de coeziune.

Or. en

Amendamentul 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE și cu 
Organizația Internațională a Muncii 
(OIM) -, un proiect de program de ajustare 
având drept scop restabilirea unei situații 
economice, financiare și sociale solide și 
sustenabile și refacerea capacității de 
autofinanțare integrală de pe piețele 
financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să fie pe deplin compatibil 
cu articolul 9 din Tratatul privind 
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de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

funcționarea Uniunii Europene și cu 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126, 136 și/sau 148 din 
tratat, precum și cu acțiunile întreprinse în 
vederea respectării acestora, vizând în 
același timp extinderea, consolidarea și 
aprofundarea măsurilor de politică 
necesare. Statele membre includ în 
programele lor de ajustare 
macroeconomică o descriere actualizată și 
detaliată a obiectivelor lor multianuale 
planificate privind cheltuielile legate 
direct de îndeplinirea obiectivelor înscrise 
în strategia UE pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă, inclusiv 
obiectivele privind investițiile publice. 
Descrierea detaliată menționată mai sus 
explică în mod adecvat diferențele 
înregistrate de planificarea cheltuielilor 
în raport cu cele mai recente programe de 
stabilitate.

Or. en

Amendamentul 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice,
sociale și financiare solide și sustenabile și 
refacerea capacității de autofinanțare 
integrală de pe piețele financiare. Toate 
programele de ajustare trebuie să aibă în 
vedere o perioadă de aplicare realistă (pe 
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membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

termen mediu și lung), ținând seama de 
faptul că aceste programe de ajustare nu 
trebuie să fie aplicate prea brusc sau prea 
rapid, deoarece în caz contrar ele ar 
submina redresarea economică și în 
domeniul ocupării forței de muncă, 
agravând și mai mult impactul economic 
și social al crizei. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

Or. en

Amendamentul 70
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

(1) Un stat membru care solicită sau
beneficiază de asistență financiară din 
partea altui sau altor state, a FMI, a FESF 
sau a MES elaborează, în acord cu Comisia 
- acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare. Orice 
program de ajustare macroeconomică 
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trebuie să țină seama, dacă este posibil, de 
programul național de reformă al țării în 
cauză în contextul Strategiei Europa 2020 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 71
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și 
favorabile ocupării forței de muncă și 
refacerea capacității de autofinanțare 
integrală de pe piețele financiare. Proiectul 
de program de ajustare trebuie să țină cont 
de recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

Or. en

Amendamentul 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un stat membru care face obiectul 
unui program de ajustare 
macroeconomică adoptă, în strânsă 
cooperare cu Comisia, un program pentru 
redresarea durabilă care identifică 
obiective multianuale în domeniul 
investițiilor publice și al cheltuielilor 
sociale, cu scopul de a menține condițiile 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
strategiei UE pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă.
Programul pentru redresarea durabilă 
identifică și selectează un număr de 
programe și proiecte prioritare specifice 
care au drept scop stabilizarea cererii 
totale, consolidarea creșterii sustenabile și 
abordarea deficiențelor structurale ale 
statului membru în cauză. 
Programul pentru redresarea durabilă 
menționează, de asemenea, planuri de 
alocare în avans și de mobilizare a 
resurselor financiare care includ, printre 
altele, împrumuturi ale BEI și 
instrumente financiare ale UE.
Raportul privind programul pentru 
redresarea durabilă se integrează în 
programele de ajustare și se actualizează 
în fiecare an.

Or. en

Amendamentul 73
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată la propunerea Comisiei, aprobă 

(2) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, aprobă programul de ajustare.
Recomandarea Comisiei este considerată 
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programul de ajustare. adoptată de către Consiliu, în cazul în 
care acesta nu decide, cu majoritate 
calificată, să respingă recomandarea în 
termen de 10 zile de la adoptarea acesteia 
de către Comisie. Statul membru în cauză 
poate solicita convocarea unei reuniuni a 
Consiliului în termenul respectiv pentru a 
se vota asupra deciziei.

Or. en

Amendamentul 74
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată la propunerea Comisiei, aprobă 
programul de ajustare.

(2) Parlamentul European și Consiliul, la 
propunerea Comisiei, aprobă programul de 
ajustare. Consiliul hotărăște cu majoritate 
calificată.

Or. en

Amendamentul 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, în colaborare cu BCE, 
monitorizează progresele realizate în 
punerea în aplicare a programului de 
ajustare și informează la fiecare trei luni 
CEF sau orice subcomitet desemnat de 
CEF în acest scop. Statul membru în cauză 
cooperează pe deplin cu Comisia. În mod 
concret, el furnizează Comisiei toate 
informațiile pe care aceasta le consideră 

(3) Comisia, în colaborare cu BCE și cu 
OIM, monitorizează progresele realizate în 
punerea în aplicare a programului de 
ajustare și informează din trei în trei luni 
CEF sau orice subcomitet desemnat de 
CEF în acest scop, precum și Parlamentul 
European și parlamentul statului membru 
în cauză. Statul membru în cauză 
cooperează pe deplin cu Comisia. În mod 
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necesare pentru monitorizarea 
programului. Se aplică articolul 3 alineatul 
(3).

concret, el furnizează Comisiei toate 
informațiile pe care aceasta le consideră 
necesare pentru monitorizarea 
programului. Se aplică articolul 3 alineatul 
(3).

Or. en

Amendamentul 76
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia - în colaborare cu BCE -
examinează împreună cu statul membru în 
cauză eventualele modificări care ar trebui 
aduse programului de ajustare propus de 
acesta. Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată la propunerea Comisiei, decide 
cu privire la orice modificări care trebuie 
aduse programului de ajustare.

(4) Comisia - în colaborare cu BCE -
examinează împreună cu statul membru în 
cauză eventualele modificări care ar trebui 
aduse programului de ajustare propus de 
acesta. Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, decide cu privire la orice 
modificări care trebuie aduse programului
de ajustare. În adoptarea acestei decizii, 
recomandarea Comisiei este considerată 
adoptată de către Consiliu, în cazul în 
care acesta nu decide, cu majoritate 
calificată, să respingă recomandarea în 
termen de 10 zile de la adoptarea acesteia 
de către Comisie. Statul membru în cauză 
poate solicita convocarea unei reuniuni a 
Consiliului în termenul respectiv pentru a 
se vota asupra deciziei.

Or. en

Amendamentul 77
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia - în colaborare cu BCE -
examinează împreună cu statul membru în 

(4) Comisia - în colaborare cu BCE -
examinează împreună cu statul membru în 
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cauză eventualele modificări care ar trebui 
aduse programului de ajustare propus de 
acesta. Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată la propunerea Comisiei, decide
cu privire la orice modificări care trebuie 
aduse programului de ajustare.

cauză eventualele modificări care ar trebui 
aduse programului de ajustare propus de 
acesta. Parlamentul European și
Consiliul, la propunerea Comisiei, decid cu 
privire la orice modificări care trebuie 
aduse programului de ajustare. Consiliul 
hotărăște cu majoritate calificată.

Or. en

Amendamentul 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia - în colaborare cu BCE -
examinează împreună cu statul membru în 
cauză eventualele modificări care ar trebui 
aduse programului de ajustare propus de 
acesta. Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată la propunerea Comisiei, decide 
cu privire la orice modificări care trebuie 
aduse programului de ajustare.

(4) Comisia - în colaborare cu BCE și cu 
OIM - examinează împreună cu statul 
membru în cauză eventualele modificări 
care ar trebui aduse programului de 
ajustare propus de acesta. Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată la 
propunerea Comisiei, decide cu privire la 
orice modificări care trebuie aduse 
programului de ajustare.

Or. en

Amendamentul 79
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care în urma monitorizării 
menționate la alineatul (3) se constată 
deviații semnificative de la programul de 
ajustare macroeconomică, Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată la 

(5) În cazul în care în urma monitorizării 
menționate la alineatul (3) se constată 
deviații semnificative de la programul de 
ajustare macroeconomică, Consiliul, 
hotărând la propunerea Comisiei, poate 
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propunerea Comisiei, poate decide că statul 
membru în cauză nu respectă condițiile de 
politică prevăzute în programul de ajustare.

decide că statul membru în cauză nu 
respectă condițiile de politică prevăzute în 
programul de ajustare. În adoptarea 
acestei decizii, recomandarea Comisiei 
este considerată adoptată de către 
Consiliu, în cazul în care acesta nu 
decide, cu majoritate calificată, să 
respingă recomandarea în termen de 10 
zile de la adoptarea acesteia de către 
Comisie. Statul membru în cauză poate 
solicita convocarea unei reuniuni a
Consiliului în termenul respectiv pentru a 
se vota asupra deciziei.

Or. en

Amendamentul 80
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care în urma monitorizării 
menționate la alineatul (3) se constată 
deviații semnificative de la programul de 
ajustare macroeconomică, Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată la 
propunerea Comisiei, poate decide că 
statul membru în cauză nu respectă 
condițiile de politică prevăzute în 
programul de ajustare.

(5) În cazul în care în urma monitorizării 
menționate la alineatul (3) se constată 
deviații semnificative de la programul de 
ajustare macroeconomică, Parlamentul 
European și Consiliul, la propunerea 
Comisiei, pot decide că statul membru în 
cauză nu respectă condițiile de politică 
prevăzute în programul de ajustare. 
Consiliul hotărăște cu majoritate 
calificată.

Or. en

Amendamentul 81
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia de specialitate a 
Parlamentului European poate invita 
reprezentanți ai statului membru în cauză 
să participe la un schimb de opinii cu 
privire la progresele realizate în punerea 
în aplicare a programului de ajustare.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste schimburi de opinii ar trebui să facă parte dintr-un „dialog economic” mai extins, 
acest lucru fiind extrem de important. Așadar, este preferabil să se dedice un articol separat 
din acest regulament „dialogului economic”.

Amendamentul 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia de specialitate a Parlamentului 
European poate invita reprezentanți ai 
statului membru în cauză să participe la un 
schimb de opinii cu privire la progresele 
realizate în punerea în aplicare a 
programului de ajustare.

(7) Comisiile de specialitate ale
Parlamentului European pot invita 
reprezentanți ai statului membru în cauză 
să participe la un schimb de opinii cu 
privire la progresele realizate în punerea în 
aplicare a programului de ajustare.

Or. en

Amendamentul 83
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) parlamentul statului membru în cauză 
poate invita reprezentanți ai Comisiei să 
participe la un schimb de opinii cu privire 
la progresele realizate în punerea în 
aplicare a programului de ajustare.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste schimburi de opinii ar trebui să facă parte dintr-un „dialog economic” mai extins, 
acest lucru fiind extrem de important. Așadar, este preferabil să se dedice un articol separat 
din acest regulament „dialogului economic”.

Amendamentul 84
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Dialogul economic

(1) Pentru a consolida dialogul între 
instituțiile Uniunii, în special între 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o 
mai mare transparență și 
responsabilizare, comisia competentă din 
cadrul Parlamentului European poate 
invita Comisia, pe Președintele 
Consiliului și, după caz, pe Președintele 
Consiliului European sau pe Președintele 
Eurogrupului să se prezinte în fața sa 
pentru a discuta recomandările și deciziile 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament. 
(2) Comisia competentă a Parlamentului 
European poate da posibilitatea statului 
membru vizat de recomandarea sau 
decizia adoptată de Consiliu în temeiul 
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prezentului regulament să participe la un 
schimb de opinii.
(3) Parlamentul statului membru vizat de 
recomandarea sau decizia adoptată de 
Consiliu 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 rezultatele aplicării prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coerența cu Semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice

eliminat

Se consideră că monitorizarea prevăzută 
la articolul 6 alineatul (3) din prezentul 
regulament înlocuiește monitorizarea și 
evaluarea Semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice, 
prevăzută la articolul 2a din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice.

Or. en

Amendamentul 86
Philippe De Backer
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Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Compatibilitatea cu articolul 28 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și dreptul la muncă

Prezentul regulament ține cont de 
articolul 28 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și, în 
consecință, nu aduce atingere dreptului 
de a negocia, de a încheia sau de a pune 
în aplicare convenții colective sau de a 
desfășura acțiuni sindicale în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale. De asemenea, prezentul 
regulament nu aduce atingere dreptului la 
muncă.

Or. en

Amendamentul 87
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Compatibilitatea cu dreptul la negociere și 

la acțiune colectivă
În conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
legislațiile și practicile naționale, 
programele de ajustare macroeconomică 
din cadrul prezentului regulament nu 
aduc atingere drepturilor muncitorilor și 
ale angajatorilor sau ale organismelor 
acestora de a negocia și de a semna 
contracte colective de muncă la niveluri 
adecvate, de a apăra aceste contracte și de 
a desfășura acțiuni sindicale, inclusiv 
acțiuni de grevă.
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Amendamentul 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Compatibilitatea cu obiectivele Uniunii 
privind creșterea economică și ocuparea 

forței de muncă
Punerea în aplicare a programelor de 
ajustare macroeconomică în cadrul 
prezentului regulament nu trebuie să 
permită niciunui stat membru să nu își 
respecte obligațiile privind creșterea 
economică a Uniunii și strategia privind 
ocuparea forței de muncă, nici să permită 
Uniunii să nu își respecte sau să își 
neglijeze obligația generală de a promova 
un nivel ridicat de ocupare a forței de 
muncă, de a garanta o protecție socială 
corespunzătoare și de a combate 
excluziunea socială, în conformitate cu 
articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 89
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru face obiectul (1) Un stat membru face obiectul 
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supravegherii ulterioare aplicării 
programului în condițiile în care un procent 
de minimum 75% din asistența financiară 
primită din partea altui sau altor state 
membre, a MESF, FESF sau MES nu a fost 
rambursat. Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată la propunerea 
Comisiei, poate prelungi durata de 
supraveghere ulterioară aplicării 
programului.

supravegherii ulterioare aplicării 
programului în condițiile în care un procent 
de minimum 75% din asistența financiară 
primită din partea altui sau altor state 
membre, a MESF, FESF sau MES nu a fost 
rambursat. Consiliul, hotărând la 
propunerea Comisiei, poate prelungi durata 
de supraveghere ulterioară aplicării 
programului. În adoptarea acestei decizii, 
recomandarea Comisiei este considerată 
adoptată de către Consiliu, în cazul în 
care acesta nu decide, cu majoritate 
calificată, să respingă recomandarea în 
termen de 10 zile de la adoptarea acesteia 
de către Comisie. Statul membru în cauză 
poate solicita convocarea unei reuniuni a 
Consiliului în termenul respectiv pentru a 
se vota asupra deciziei.

Or. en

Amendamentul 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE, misiuni periodice de evaluare în 
statele membre care fac obiectul 
supravegherii ulterioare aplicării 
programului, pentru a evalua situația 
economică, bugetară și financiară din 
aceste state. Aceasta își comunică în 
fiecare semestru constatările Comitetului 
economic și financiar sau oricărui 
subcomitet desemnat de CEF în acest sens 
și stabilește în special dacă sunt necesare 
măsuri corective.

(3) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE și cu OIM, misiuni periodice de 
evaluare în statele membre care fac 
obiectul supravegherii ulterioare aplicării 
programului, pentru a evalua situația 
economică, bugetară și financiară din 
aceste state. Aceasta își comunică în 
fiecare semestru constatările Comitetului 
economic și financiar sau oricărui 
subcomitet desemnat de CEF în acest sens 
și stabilește în special dacă sunt necesare 
măsuri corective.

Or. en
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Amendamentul 91
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată la propunerea Comisiei, poate să 
recomande statului membru care face 
obiectul supravegherii ulterioare aplicării 
programului să adopte măsuri corective.

(4) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate să recomande statului 
membru care face obiectul supravegherii 
ulterioare aplicării programului să adopte 
măsuri corective. În adoptarea acestei 
decizii, recomandarea Comisiei este 
considerată adoptată de către Consiliu, în 
cazul în care acesta nu decide, cu 
majoritate calificată, să respingă 
recomandarea în termen de 10 zile de la 
adoptarea acesteia de către Comisie. 
Statul membru în cauză poate solicita 
convocarea unei reuniuni a Consiliului în 
termenul respectiv pentru a se vota asupra 
deciziei.

Or. en

Amendamentul 92
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru măsurile menționate la articolul 2 
alineatul (1), articolul 3, articolul 6 
alineatele (2) și (4) și articolul 11 
alineatul (4), votează numai acei membri 
ai Consiliului care reprezintă state membre 
a căror monedă este euro; Consiliul 
acționează fără a ține seama de votul 
membrului Consiliului care reprezintă 
statul membru în cauză.

Pentru măsurile menționate în prezentul 
regulament, votează numai acei membri ai 
Consiliului care reprezintă state membre a 
căror monedă este euro; Consiliul 
acționează fără a ține seama de votul 
membrului Consiliului care reprezintă 
statul membru în cauză.

Or. en
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