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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

La 29 septembrie 2010, Comisia a prezentat un pachet legislativ care are drept scop 
consolidarea guvernanței economice în UE și în zona euro. Pachetul cuprinde șase propuneri: 
patru dintre ele se ocupă de aspecte fiscale, printre care o reformă a Pactului de stabilitate și 
de creștere (PSC), în timp ce două regulamente noi au drept scop să depisteze și să abordeze 
dezechilibrele macroeconomice care apar în UE și în zona euro.

În aceste două ultime propuneri, în scopul de a extinde supravegherea economică a UE în 
domenii nefiscale, Comisia propune o serie de noi elemente privind supravegherea și 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice. „Componenta preventivă” a acestor elemente 
cuprinde o evaluare regulată a riscurilor de dezechilibre pe baza unui tablou de indicatori și 
prin realizarea unor analize detaliate la nivelul fiecărui stat. Atunci când va fi necesar, 
Consiliul ar putea adresa recomandări specifice unui stat membru care prezintă dezechilibre 
serioase sau dezechilibre care pun în pericol funcționarea UEM. În plus, „componenta 
corectivă”, așa cum se prezintă în propunerea privind „măsurile de executare pentru 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive”, prevede că statul membru al zonei euro 
care nu respectă suficient recomandările respective poate face obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv și, în cele din urmă, s-ar putea confrunta cu sancțiuni sub forma unei amenzi 
anuale.

Observații

Propunerea Comisiei cuprinde multe idei valoroase.  În general, raportoarea împărtășește 
opinia Comisiei conform căreia este necesar să se dezvolte o nouă procedură structurată 
pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice nefavorabile în toate statele 
membre. Raportoarea reamintește că în Comunicarea Comisiei privind UEM@10 s-a relevat 
deja adâncirea divergențelor dintre statele membre înainte de criză și că în Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la UEM@10 s-a abordat pe larg acest aspect. Prin urmare, 
un mecanism de monitorizare și prevenire a unor astfel de divergențe și dezechilibre este mai 
mult decât binevenit. Cu toate acestea, raportoarea consideră că sunt necesare o serie de 
modificări pentru a garanta că dezechilibrele și divergențele dintre statele membre sunt 
detectate, prevenite și, în cele din urmă, corectate în mod eficient. Prin urmare, raportoarea 
introduce o serie de amendamente la propunerile Comisiei privind „prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice” și privind „măsurile de executare pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro”, abordând următoarele aspecte 
principale:

- Cadrul de supraveghere al UE ar trebui să includă aspecte privind ocuparea forței de muncă 
și de ordin social, în plus față de cele de natură generală economică și financiară. Prin urmare, 
articolul 148 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui adăugat ca 
temei juridic pentru componenta preventivă a cadrului de supraveghere, iar regulamentul 
relevant ar trebui să abordeze prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și ale 
dezechilibrelor sociale în mod egal. În acest fel, se va asigura o abordare socială și economică 
mai bine integrată.
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- În legătură cu cele de mai sus, instrumentele care au drept temei articolul 148 din TFUE, în 
special orientările pentru politica din domeniul ocupării forței de muncă din statele membre, 
ar trebui luate în considerare la evaluarea dezechilibrelor și completate prin instrumente 
specifice pentru detectarea și prevenirea dezechilibrelor sociale.  Comisia pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO) și Comitetul pentru protecție socială (SPC) ar trebui să fie astfel 
implicate în mod activ în toate procedurile de supraveghere relevante.

- Tabloul cu indicatori care va servi drept instrument pentru detectarea timpurie și 
monitorizarea dezechilibrelor ar trebui adoptat și actualizat în mod regulat de către Comisie 
sub forma actelor delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Principalii indicatori 
ar trebui să includă aspecte relevante privind ocuparea forței de muncă, șomajul, sărăcia și 
fiscalitatea.

- Sistemul de corectare a dezechilibrelor ar trebui să contribuie nu doar la asigurarea 
disciplinei bugetare a statelor membre din zona euro. La fel de important este ca acest sistem 
să fie conceput astfel încât să se evite apariția de șocuri asimetrice și să contribuie, de 
asemenea, la creșterea durabilă și la crearea de locuri de muncă.  Sistemul ar trebui deci să 
funcționeze în sprijinul atingerii obiectivelor UE de creștere economică și de creare de locuri 
de muncă, precum cele adoptate în Strategia Europa 2020.

- În plus, sistemul de corectare, inclusiv atunci când se referă la corectarea dezechilibrelor 
excesive, ar trebui să prevadă nu doar amenzi (sancțiuni), ci și stimulente. Orice decizie de a 
impune o sancțiune sau o amendă asupra unui stat membru ar trebui să facă obiectul unei 
evaluări de impact social.

- Amenzile colectate de la statele membre care se fac vinovate de nerespectarea 
recomandărilor specifice primite ar trebui folosite în sprijinul obiectivelor pe termen lung ale 
UE legate de investiții și de crearea de locuri de muncă și nu ar trebui să fie distribuite doar 
statelor membre care nu fac obiectul unei proceduri de dezechilibru excesiv, după cum se 
prevede în propunerea Comisiei.

În final, raportoarea consideră că este extrem de important ca rolul Parlamentului European să 
fie consolidat în cadrul întregului proces de supraveghere. În plus, consultarea regulată a 
partenerilor sociali și o mai puternică implicare a parlamentelor naționale reprezintă 
precondiții necesare ale unui cadru de supraveghere credibil și transparent.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice și sociale

Or. en

Justificare

Noul cadru de supraveghere al UE trebuie să includă aspecte privind ocuparea forței de 
muncă și de ordin social, în plus față de cele de natură generală economică și financiară.
Regulamentul propus ar trebui să abordeze, prin urmare, atât dezechilibrele 
macroeconomice, cât și dezechilibrele sociale din UE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a dezvolta o strategie 
coordonată de ocupare a forței de muncă, 
după cum se prevede în Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
statele membre și Uniunea ar trebui să 
acționeze în conformitate cu principiile 
directoare de promovare a unei forțe de 
muncă calificate, instruite și adaptabile și 
a unei piețe a muncii care să țină pasul cu 
schimbările economice.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Piața internă, așa cum se prevede în 
TFUE, ar trebui să acționeze pentru 
dezvoltarea durabilă a Uniunii, întemeiată 
pe o creștere economică echilibrată și pe 
stabilitatea prețurilor, pe o economie 
socială de piață cu grad ridicat de 
competitivitate, care tinde spre ocuparea 
deplină a forței de muncă și spre coeziune 
socială, precum și pe un nivel înalt de 
protecție și de îmbunătățire a calității 
mediului. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) TFUE prevede că, în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea ar trebui să țină 
seama de cerințele privind promovarea 
unui nivel ridicat al ocupării forței de 
muncă, garantarea unei protecții sociale 
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corespunzătoare, precum și combaterea 
excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Consiliul European din 17 iunie 
2010 a adoptat o nouă strategie privind 
ocuparea forței de muncă și creșterea 
economică, Strategia Europa 2020, 
pentru a permite Uniunii să iasă din criză 
mai puternică și să își direcționeze 
economia către o creștere economică 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, însoțită de un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, al 
productivității și al coeziunii sociale. 
Consiliul European a decis, de asemenea, 
să lanseze, la 1 ianuarie 2011, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
pentru a permite statelor membre să 
beneficieze de o coordonare promptă la 
nivelul Uniunii și pentru a permite o mai 
bună supraveghere și o evaluare 
simultană atât a măsurilor bugetare, cât și 
a reformelor structurale care încurajează 
creșterea și ocuparea forței de muncă. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se profite de experiența (2) Este necesar să se profite de experiența
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dobândită în primul deceniu de funcționare 
a uniunii economice și monetare.

dobândită în primul deceniu de funcționare 
a uniunii economice și monetare în ceea ce 
privește dezechilibrele macroeconomice și 
sociale.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În mod concret, supravegherea 
politicilor economice ale statelor membre 
trebuie să depășească simpla supraveghere 
bugetară, astfel încât să se poată preveni 
dezechilibrele macroeconomice excesive și
să se ofere sprijin statelor membre afectate 
în elaborarea unor planuri de acțiuni de 
corecție, și acest lucru înainte ca 
discrepanțele să se agraveze. Această 
extindere a cadrului de supraveghere 
economică ar trebui să se realizeze în 
paralel cu accentuarea supravegherii 
bugetare.

(3) În mod concret, supravegherea 
politicilor economice ale statelor membre 
ar trebui să depășească simpla 
supraveghere bugetară, astfel încât să se 
poată preveni dezechilibrele 
macroeconomice și sociale excesive, să se 
ofere sprijin statelor membre afectate în 
elaborarea unor planuri de acțiuni de 
corecție, și acest lucru înainte ca 
discrepanțele să se agraveze, să se 
promoveze strategii de dezvoltare care să 
se consolideze reciproc și să se faciliteze 
monitorizarea progreselor realizate în 
direcția atingerii obiectivelor Uniunii de 
creștere economică și ocupare a forței de 
muncă. Această extindere a cadrului de 
supraveghere economică ar trebui să se 
realizeze în paralel cu accentuarea 
supravegherii bugetare.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a identifica soluții de corectare a (4) Pentru a identifica soluții de corectare a 
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acestor dezechilibre se impune 
introducerea în legislație a unei proceduri 
specifice.

acestor dezechilibre se impune o abordare 
economică și socială mai bine integrată și
introducerea în legislație a unei proceduri 
specifice.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este oportun ca, pe lângă 
supravegherea multilaterală menționată la 
articolul 121 alineatele (3) și (4) din tratat
să se introducă norme specifice de 
detectare, prevenire și corectare a 
dezechilibrelor macroeconomice.

(5) Este oportun ca, pe lângă 
supravegherea multilaterală menționată la 
articolul 121 alineatele (3) și (4) din TFUE
să se introducă norme specifice de 
detectare, prevenire și corectare a 
dezechilibrelor macroeconomice, care să 
includă stimulente, dar și amenzi.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Este oportun ca, pe lângă raportul 
anual comun menționat la articolul 148 
din TFUE, să se introducă instrumente 
specifice de detectare și prevenire a 
dezechilibrelor sociale.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE în ceea ce privește 
tabloul de bord  ca instrument de 
facilitare a detectării rapide și a 
monitorizării dezechilibrelor. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Tabloul de bord ar trebui să constea (7) Tabloul de bord ar trebui să constea 



PA\851861RO.doc 11/27 PE454.629v01-00

RO

într-un set limitat de indicatori economici 
și financiari relevanți pentru detectarea 
dezechilibrelor macroeconomice, cu 
praguri indicative corespunzătoare. 
Structura tabloului de bord poate evolua în 
timp, inter alia datorită dinamicii riscurilor 
la care este expusă stabilitatea 
macroeconomică sau datorită apariției unor 
date statistice noi.

într-un set limitat de indicatori economici, 
sociali și financiari reali și nominali,
relevanți pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice și sociale, cu praguri 
indicative corespunzătoare. Structura 
tabloului de bord ar trebui modificată prin 
acte delegate, dacă este cazul, inter alia 
datorită dinamicii riscurilor la care este 
expusă stabilitatea macroeconomică și 
socială sau datorită apariției unor date 
statistice noi.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Depășirea unuia sau mai multor praguri 
indicative nu înseamnă neapărat că există 
riscul apariției unor dezechilibre 
macroeconomice, și aceasta deoarece în 
elaborarea politicilor economice trebuie să 
se țină cont de conexiunile dintre diverse 
variabile macroeconomice. Analiza 
economică ar trebui să garanteze că 
informațiile disponibile, furnizate de 
tabloul de bord sau provenind din alte 
surse, sunt evaluate în mod rațional și fac 
obiectul unui studiu aprofundat.

(8) Depășirea unuia sau mai multor praguri 
indicative nu înseamnă neapărat că există 
riscul apariției unor dezechilibre 
macroeconomice sau sociale, și aceasta 
deoarece în elaborarea politicilor 
economice trebuie să se țină cont de 
conexiunile dintre diverse variabile 
macroeconomice și sociale, precum și de 
momentul din ciclul economic în care se 
află o economie. Analiza economică ar 
trebui să garanteze că informațiile 
disponibile, furnizate de tabloul de bord 
sau provenind din alte surse, sunt evaluate 
în mod rațional și fac obiectul unui studiu 
aprofundat.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pe baza procedurii de supraveghere 
multilaterală și a mecanismului de alertă, 
Comisia ar trebui să identifice statele 
membre care trebuie să facă obiectul unui 
bilanț aprofundat. Bilanțul aprofundat ar 
trebui să cuprindă o analiză riguroasă a 
surselor dezechilibrelor interne și externe
apărute în statul membru care face obiectul 
bilanțului și în zona euro. Bilanțul ar 
trebui discutat în cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al 
Eurogrupului în cazul statelor membre care 
au ca monedă euro.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) O procedură de monitorizare și 
corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice nefavorabile, cu elemente 
preventive și corective, va necesita 
instrumente de supraveghere îmbunătățite, 
bazate pe cele utilizate în cadrul procedurii 
de supraveghere multilaterală. Acest lucru 
ar putea include misiuni de supraveghere 
mai complexe ale Comisiei în statele 
membre și cerințe suplimentare în materie 
de raportare pentru statele membre în cazul 
apariției unor dezechilibre grave, inclusiv a 
unor dezechilibre care pun în pericol buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare.

(10) O procedură de monitorizare și 
corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice și sociale nefavorabile, 
cu elemente preventive și corective, va 
necesita instrumente de supraveghere 
îmbunătățite, bazate pe cele utilizate în 
cadrul procedurii de supraveghere 
multilaterală, și analizarea impactului 
ocupării forței de muncă asupra situației 
macroeconomice pe baza cadrului comun 
de evaluare, inclusiv a sistemului de 
monitorizare a rezultatelor în materie de 
ocupare a forței de muncă. Acest lucru ar 
putea include misiuni de supraveghere mai 
complexe ale Comisiei în statele membre și 
cerințe suplimentare în materie de raportare 
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pentru statele membre în cazul apariției 
unor dezechilibre grave, inclusiv a unor 
dezechilibre care pun în pericol buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare sau coeziunea socială.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) În evaluarea dezechilibrelor trebuie să 
se țină cont de gravitatea acestora, de 
gradul în care pot fi considerate 
nesustenabile și, în special, de efectele
potențial negative de propagare asupra 
altor state membre de natură economică,
socială și financiară. Trebuie să se ia, de 
asemenea, în considerare capacitatea de 
ajustare economică și istoricul statului 
membru vizat în ceea ce privește 
respectarea recomandărilor anterioare 
formulate în temeiul prezentului 
regulament și a altor recomandări emise în 
temeiul articolelor 121 și 148 din TFUE în 
cadrul supravegherii multilaterale, în 
special orientările generale pentru politicile 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, precum și orientările pentru 
politicile statelor membre în domeniul 
ocupării forței de muncă.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice și sociale, ar trebui să se 
adreseze recomandări statului membru 
vizat, furnizându-se astfel instrucțiuni cu 
privire la măsurile de politică adecvate. 
Măsurile adoptate de statul membru vizat 
pentru corectarea dezechilibrelor ar trebui
să fie oportune și să facă uz de toate 
instrumentele de politică disponibile, sub 
controlul autorităților publice. Aceste 
măsuri ar trebui să fie adaptate cadrului și 
circumstanțelor din statul membru vizat și 
să acopere principalele domenii de politică, 
printre care se pot număra politica fiscală
și de impozitare, piața muncii, piața 
produselor și serviciilor și reglementarea 
sectorului financiar. Ele ar trebui să 
respecte articolul 9 din TFUE, vizând 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, precum și 
combaterea excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Avertismentele rapide și 
recomandările emise de Comitetul 
european pentru riscuri sistemice adresate 
statelor membre sau Uniunii se referă la 
riscuri de natură macrofinanciară. Ele pot 
justifica, în egală măsură, acțiuni de 
follow-up în contextul supravegherii 

(13) Avertismentele rapide și 
recomandările emise de Comitetul 
european pentru riscuri sistemice adresate 
statelor membre sau Uniunii se referă doar
la riscuri de natură macrofinanciară. Ele 
pot justifica, în egală măsură, acțiuni de 
follow-up în contextul supravegherii 
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dezechilibrelor. dezechilibrelor.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice grave, inclusiv 
dezechilibre care pun în pericol buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare, se impune declanșarea unei 
proceduri de dezechilibru excesiv care 
poate include emiterea unor recomandări 
adresate statului membru, intensificarea 
supravegherii și înăsprirea cerințelor de 
monitorizare, iar pentru statele membre 
care au euro ca monedă, posibilitatea 
adoptării unor măsuri de executare în 
conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. […/…] în cazul eșecului repetat în 
realizarea acțiunilor de corecție.

(14) Dacă se identifică dezechilibre 
macroeconomice și sociale grave, inclusiv 
dezechilibre care pun în pericol buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare sau coeziunea socială, se 
impune declanșarea unei proceduri de 
dezechilibru excesiv care poate include 
emiterea unor recomandări adresate 
statului membru, intensificarea 
supravegherii și înăsprirea cerințelor de 
monitorizare, iar pentru statele membre 
care au euro ca monedă, posibilitatea 
adoptării unor măsuri de executare în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. […/…] în cazul eșecului repetat în 
realizarea acțiunilor de corecție.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Toate statele membre care fac obiectul 
procedurii de dezechilibru excesiv trebuie
să elaboreze un plan de acțiuni de corecție 
care să stabilească în detaliu politicile 
concepute pentru a pune în aplicare 
recomandările Consiliului. Planul de 
acțiuni trebuie să includă un calendar de 

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

de punere în aplicare a măsurilor vizate. 
Acest plan necesită aprobarea Consiliului, 
pe baza unui raport din partea Comisiei și 
după consultarea Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Având în vedere faptul că un cadru 
eficace pentru detectarea și prevenirea 
dezechilibrelor macroeconomice nu poate 
fi realizat într-o măsură suficientă la 
nivelul statelor membre, și acest lucru 
datorită profundelor legături comerciale și 
financiare dintre acestea, dar și efectelor 
colaterale ale politicilor economice 
naționale asupra Uniunii și asupra zonei 
euro în ansamblu, și ținând cont de faptul 
că acest obiectiv poate fi mai bine 
îndeplinit la nivelul Uniunii Europene, UE 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat la același articol, 
prezentul regulament nu depășește ceea ce 
este necesar pentru realizarea obiectivelor 
propuse,

(16) Având în vedere faptul că un cadru 
eficace pentru detectarea și prevenirea 
dezechilibrelor macroeconomice și sociale
nu poate fi realizat într-o măsură suficientă 
la nivelul statelor membre, și acest lucru 
datorită profundelor legături comerciale și 
financiare dintre acestea, dar și efectelor 
colaterale ale politicilor economice 
naționale asupra Uniunii și asupra zonei 
euro în ansamblu, și ținând cont de faptul 
că acest obiectiv poate fi mai bine 
îndeplinit la nivelul Uniunii Europene, UE 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat la același articol, 
prezentul regulament nu depășește ceea ce 
este necesar pentru realizarea obiectivelor 
propuse,

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
detaliate pentru detectarea, prevenirea și 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice 
din cadrul Uniunii.

Prezentul regulament stabilește norme 
detaliate pentru detectarea, prevenirea și 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice
și sociale din cadrul Uniunii.

Or. en

Justificare

Noul cadru de supraveghere al UE trebuie să includă aspecte privind ocuparea forței de 
muncă și de ordin social, în plus față de cele de natură generală economică și financiară. 
Regulamentul propus ar trebui să abordeze, prin urmare, atât dezechilibrele 
macroeconomice, cât și dezechilibrele sociale din UE.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluții 
macroeconomice sau sociale care au sau 
pot avea efecte negative asupra bunei 
funcționări a economiei sau asupra 
coeziunii sociale într-un stat membru, în 
zona euro sau în Uniune în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „dezechilibre excesive” înseamnă 
dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre 

(b) „dezechilibre excesive” înseamnă 
dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre 
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care pun în pericol buna funcționare a 
uniunii economice și monetare.

care pun în pericol buna funcționare a 
uniunii economice și monetare sau 
coeziunea socială.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După consultarea cu statele membre, 
Comisia stabilește un tablou de bord
indicativ ca instrument de facilitare a 
detectării rapide și a monitorizării 
dezechilibrelor.

(1) Pentru a facilita detectarea rapidă și 
monitorizarea dezechilibrelor, Comisia 
stabilește, după consultarea partenerilor 
sociali, prin intermediul actelor delegate 
în conformitate cu articolul -12 și în 
condițiile prevăzute la articolele -12a și -
12b, un tablou de bord ce cuprinde 
următorii indicatori, care pot fi 
modificați, dacă este cazul, pentru a 
integra apariția unor noi dezechilibre și a 
evalua mai bine pozițiile concurențiale 
sau dezechilibrele interne sau externe 
excesive legate de:
(a)  piețele de produse și servicii (inflație, 
balanța contului curent, cheltuieli publice 
și private pentru cercetare și dezvoltare, 
evoluția prețurilor locuințelor, a 
prețurilor produselor agricole și a celor la 
energie);
(b) piețele de capital (creșterea creditării, 
datoria publică și privată, investițiile 
străine directe - activele străine nete);
(c) piețele muncii (rata ocupării forței de 
muncă și cea a șomajului în funcție de 
sex și grupe de vârstă, scara salariilor și a 
compensațiilor, investițiile în educație, 
sărăcia);
(d) impozitare (ratele de impozitare a 
muncii și a capitalului);
(e) sustenabilitatea fiscală, economică, 
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socială și ecologică.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o 
serie de indicatori macroeconomici, sociali
și macrofinanciari pentru statele membre. 
Comisia fixează praguri indicative
simetrice inferioare și superioare pentru 
acești indicatori, care să servească drept 
niveluri de alertă, ținând seama de 
performanța inițială a statelor membre, de 
media Uniunii și a zonei euro, precum și 
de evoluția sa în timp. Pragurile aplicabile 
statelor membre care au euro ca monedă 
pot fi diferite de cele aplicabile altor state 
membre.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia evaluează în mod regulat dacă 
tabloul de bord este adecvat, luând în 
considerare structura indicatorilor, 
pragurile fixate și metodologia utilizată; 
Comisia adaptează tabloul de bord dacă 
acest lucru este necesar pentru menținerea 
sau îmbunătățirea capacității acestuia de a 
detecta apariția dezechilibrelor și de a 
monitoriza evoluția lor. Modificările 
survenite la nivelul metodologiei de bază, 

(4) Comisia evaluează în mod regulat dacă 
tabloul de bord este adecvat, luând în 
considerare structura indicatorilor, 
pragurile fixate și metodologia utilizată; 
Comisia adaptează tabloul de bord dacă 
acest lucru este necesar pentru menținerea 
sau îmbunătățirea capacității acestuia de a 
detecta apariția dezechilibrelor și de a 
monitoriza evoluția lor.
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al structurii tabloului de bord și al 
pragurilor aferente se anunță public.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia actualizează valorile 
indicatorilor din tabloul de bord cel puțin o 
dată pe an pentru fiecare stat membru. 
Tabloul de bord actualizat este comunicat 
public.

(1) Comisia actualizează valorile 
indicatorilor din tabloul de bord cel puțin o 
dată pe an pentru fiecare stat membru, 
ținând seama de situația economică și 
socială specifică a statelor membre și de 
impactul diferit al fiecărui indicator 
asupra situației lor macroeconomice și 
sociale. Tabloul de bord actualizat este 
comunicat public.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Publicarea tabloului de bord actualizat 
trebuie să fie însoțită de un raport al 
Comisiei constând dintr-o evaluare 
economică, socială și financiară care să 
analizeze în perspectivă evoluția 
indicatorilor, utilizând, dacă este cazul, 
orice alt indicator economic, social și 
financiar relevant pentru detectarea 
dezechilibrelor. În raport se indică, de 
asemenea, dacă depășirea pragului superior 
sau inferior într-unul sau mai multe state 
membre indică posibilitatea apariției unor 
dezechilibre.
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Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cadrul supravegherii multilaterale în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (3) 
din TFUE și al examinării punerii în 
aplicare a politicilor de ocupare a forței 
de muncă în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din TFUE, Consiliul dezbate 
și adoptă concluziile raportului Comisiei, 
după consultarea Comitetului pentru 
ocuparea forței de muncă și a partenerilor 
sociali. Eurogrupul discută pe marginea 
raportului în măsura în care acesta se 
referă, direct sau indirect, la statele 
membre care au euro ca monedă.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dacă statul membru care face obiectul 
bilanțului a întreprins sau nu acțiuni 
adecvate ca răspuns la recomandările sau 
invitațiile Consiliului adoptate în 
conformitate cu articolele 121, 126 și 148 
din TFUE și în temeiul articolele 6, 7, 8 și 
10 din prezentul regulament;

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului 
aprofundat menționat la articolul 5 din 
prezentul regulament, Comisia consideră 
că un stat membru se confruntă cu 
dezechilibre, ea informează Consiliul în 
legătură cu acest lucru. La recomandarea 
Comisiei, Consiliul poate adresa 
recomandările necesare statelor membre 
vizate, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 121 alineatul (2) din
tratat.

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului 
aprofundat menționat la articolul 5 din 
prezentul regulament, Comisia consideră 
că un stat membru se confruntă cu 
dezechilibre, ea informează Parlamentul 
European și Consiliul în legătură cu acest 
lucru. La recomandarea Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European, 
Consiliul poate adresa recomandările 
necesare statelor membre vizate, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 121 alineatul (2) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul informează Parlamentul 
European cu privire la recomandările sale. 
Recomandările Consiliului se fac publice.

(2) Consiliul informează parlamentele 
naționale cu privire la recomandările sale. 
Recomandările Consiliului se fac publice.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului 
aprofundat menționat la articolul 5, 
Comisia consideră că statul membru vizat 

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului 
aprofundat menționat la articolul 5, 
Comisia consideră că statul membru vizat 
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se confruntă cu dezechilibre excesive, ea 
informează Consiliul în legătură cu acest 
lucru.

se confruntă cu dezechilibre excesive, ea 
informează Parlamentul European și
Consiliul în legătură cu acest lucru.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La recomandarea Comisiei, Consiliul 
poate adopta recomandări în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, 
declarând existența unui dezechilibru 
excesiv și recomandând statului membru în 
cauză să întreprindă acțiuni de corecție. 
Aceste recomandări stabilesc natura 
dezechilibrelor și precizează în detaliu 
acțiunile de corecție care trebuie 
întreprinse, precum și termenul până la 
care statul membru vizat trebuie să 
întreprindă acțiunile respective. Conform 
dispozițiilor articolului 121 alineatul (4) 
din tratat, Consiliul poate să își facă 
publice recomandările.

(2) La recomandarea Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European, 
Consiliul poate adopta recomandări în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din TFUE, declarând existența unui 
dezechilibru excesiv și recomandând 
statului membru în cauză să întreprindă 
acțiuni de corecție. Aceste recomandări 
stabilesc natura dezechilibrelor și 
precizează în detaliu acțiunile de corecție 
care trebuie întreprinse, precum și termenul 
până la care statul membru vizat trebuie să 
întreprindă acțiunile respective. Conform 
dispozițiilor articolului 121 alineatul (4) 
din TFUE, Consiliul poate să își facă 
publice recomandările.

Or. en

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul39

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care circumstanțele
economice se schimbă, Consiliul poate 
modifica, la recomandarea Comisiei, 
recomandările adoptate în temeiul 
articolului 7, în conformitate cu procedura 
prevăzută la același articol. Statul membru 
vizat prezintă un plan de acțiuni de corecție 
revizuit, care se evaluează în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 8.

(4) În cazul în care circumstanțele 
economice se schimbă, Consiliul poate 
modifica, la recomandarea Comisiei și 
după consultarea Parlamentului 
European, recomandările adoptate în 
temeiul articolului 7, în conformitate cu 
procedura prevăzută la același articol. 
Statul membru vizat prezintă un plan de 
acțiuni de corecție revizuit, care se 
evaluează în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 8.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul -12 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12
Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 3 
alineatul (1) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de patru ani de la ….*. 
Comisia prezintă un raport privind 
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delegarea de competențe cel târziu cu șase 
luni înainte de încheierea perioadei de 
patru ani. Delegarea de competențe se 
reînnoiește automat pentru perioade de 
timp identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul o 
revocă, în conformitate cu articolul -12a.
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la articolele -12a și -12b.
_____
* Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul -12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12a
Revocarea delegării de competențe

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca în orice moment delegarea 
de competențe menționată la articolul 3 
alineatul (1). 
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează cealaltă instituție 
și Comisia într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării unei decizii finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
specificată în aceasta. Decizia nu aduce 
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atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul -12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -12b
Obiecțiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecțiuni la un act delegat 
în termen de trei luni de la data adoptării 
actului respectiv. La inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește 
cu trei luni.
(2) În cazul în care, la expirarea 
termenului menționat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni la actul delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută în dispozițiile sale.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv, în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenția 
lor de a nu formula obiecțiuni.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecțiuni la un act delegat în termenul 
prevăzut la alineatul (1), acesta nu intră 
în vigoare. În conformitate cu articolul 
296 din TFUE, instituția care formulează 
obiecțiuni prezintă motivele care au stat la 
baza acestora.
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