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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Istoric

La 29 septembrie 2010, Comisia a prezentat un pachet legislativ destinat consolidării 
guvernanței economice în UE și în zona euro. Pachetul este format din șase propuneri: patru 
dintre acestea abordează subiecte din domeniul bugetar, inclusiv o reformă a Pactului de 
stabilitate și de creștere (PSC), în timp ce două regulamente noi vizează identificarea și 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice nou apărute în UE și în zona euro.

Comisia propune să încurajeze statele membre să respecte mai strict PSC și să consolideze 
coordonarea politicilor bugetare. În cadrul așa-numitei componente preventive a PSC, 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor economice, aflat în vigoare, este modificat pentru a 
garanta faptul că statele membre aplică politici bugetare „prudente” în perioade favorabile 
pentru a-și crea rezervele necesare pentru perioadele de criză. În plus, în cadrul așa-numitei 
componente corective, modificările la Regulamentul nr. (CE) 1467/97 cu privire la aplicarea 
procedurii de deficit excesiv sunt propuse pentru a garanta că evoluția datoriei este 
supravegheată mai atent și că este tratată în mod similar cu evoluția deficitului.

De asemenea, se propune o directivă care să prevadă condițiile privind cadrele bugetare ale 
statelor membre cu scopul de a încuraja responsabilitatea fiscală prin stabilirea unor cerințe 
minime privind cadrele bugetare naționale, garantându-se în același timp că acestea respectă 
obligațiile impuse de tratat. Pentru a veni în sprijinul modificărilor aduse componentei 
preventive și a celei corective a PSC, Comisia a propus totodată consolidarea mecanismelor 
de executare pentru statele membre din zona euro.

Observații

Prezentul proiect de aviz privește propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului 
nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 
coordonarea politicilor economice. Raportorul este de acord că PSC, atât în ceea ce privește 
atât componenta sa preventivă, cât și cea corectivă, a eșuat și trebuie modificat. Reformarea 
acestuia ar trebui să se bazeze pe experiența dobândită de-a lungul anilor săi de existență, 
inclusiv în perioada actuală de criză economică și socială. Cu toate acestea, raportorul 
consideră că propunerea Comisiei de modificare a componentei preventive a PSC este 
deficitară în câteva aspecte și, prin urmare, propune amendamente care abordează următoarele 
aspecte principale: 

- Cadrul UE pentru supraveghere bugetară și pentru supravegherea și coordonarea politicilor 
economice ar trebui extins astfel încât să includă aspecte privind ocuparea forței de muncă și 
aspecte sociale. Articolul 148 din tratat ar trebui, așadar, adăugat ca temei juridic pentru 
componenta preventivă a cadrului de supraveghere. 

- În sensul celor de mai sus, instrumentele întemeiate pe articolul 148 din tratat, în special 
orientările privind politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, ar trebui luate 
în considerare de către statele membre atunci când acestea își prezintă programele de 
stabilitate și convergență, precum și în procesul de analiză a acestor programe. Comitetul 
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pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) și Comitetul pentru protecție socială (CPS) ar 
trebui să se implice activ în toate aspectele relevante ale procesului de supraveghere.

- Supravegherea multilaterală a programelor de stabilitate și convergență ar trebui realizată ca 
parte a „semestrului european”, care ar trebui inclus în regulament, și însoțită de 
supravegherea dezechilibrelor macroeconomice și sociale și analiza aplicării orientărilor 
generale de politică economică și a orientărilor privind politica de ocupare a forței de muncă.

- Programele de stabilitate și convergență ale statelor membre ar trebui să includă informații 
privind compatibilitatea obiectivelor bugetare ale statelor membre cu strategiile UE privind 
creșterea și ocuparea forței de muncă, precum strategia Europa 2020 și, în special, cu 
orientările generale de politică economică și orientările privind politica de ocupare a forței de 
muncă.

- O abatere temporară de la politica bugetară - pe care raportorul preferă să o califice drept 
eficientă și nu prudentă, acest concept nefiind definit -, astfel cum este definită în regulament, 
ar trebui să fie permisă numai în cazul unei grave recesiuni economice, dar și sociale.

- Posibilitatea statelor membre care întreprind reforme structurale de a devia de la obiectivele 
bugetare proprii pe termen mediu nu ar trebui legată de reformele sistemelor de pensii care au 
drept scop promovarea anumitor modele. Dimpotrivă, această posibilitate ar trebui permisă 
statelor membre care întreprind reforme structurale ce contribuie la menținerea sau crearea de 
locuri de muncă și la reducerea sărăciei.

În fine, raportorul consideră că este extrem de important ca această consolidare a guvernanței 
economice să aibă loc în paralel cu sporirea legitimității democratice a guvernanței europene. 
În acest sens, rolul Parlamentului European în procesul de supraveghere în ansamblul său ar 
trebui consolidat. În plus, consultarea periodică a partenerilor sociali și o implicare mai 
puternică a parlamentelor naționale sunt condiții prealabile necesare 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:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

   (1a) În vederea dezvoltării unei strategii 
coordonate pentru ocuparea forței de 
muncă, astfel cum se prevede în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), statele membre și Uniunea ar 
trebui să respecte principiile directoare 
privind promovarea unei forțe de muncă 
calificate, formate și adaptabile și a unor 
piețe ale muncii receptive la schimbările 
economice.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) TFUE prevede că, în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și 
activităților sale, Uniunea ține seama de 
cerințele legate de promovarea unui nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare și combaterea 
excluziunii sociale.
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Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pactul de stabilitate și creștere are la 
bază obiectivul unor finanțe publice solide 
ca mijloc de consolidare a condițiilor 
pentru stabilitatea prețurilor și pentru o 
creștere susținută și durabilă favorizată de 
stabilitatea financiară și creatoare de locuri 
de muncă.

(3) Pactul de stabilitate și creștere are la 
bază obiectivul unor finanțe publice solide 
ca mijloc de consolidare a condițiilor 
pentru stabilitatea prețurilor și pentru o 
creștere susținută și durabilă favorizată de 
stabilitatea financiară și creatoare de locuri 
de muncă și, prin urmare, ar trebui să 
sporească investițiile pe termen lung 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora trebuie readaptate în lumina 
experienței dobândite din implementarea 
Pactului de stabilitate și creștere.

(5) Conținutul programelor de stabilitate și 
convergență, precum și criteriile de analiză 
a acestora ar trebui readaptate în lumina 
experienței dobândite din implementarea 
Pactului de stabilitate și creștere, în special 
privind contribuția acestuia la creșterea 
economică și la crearea de locuri de 
muncă.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Consolidarea guvernanței economice 
ar trebui să aibă loc în paralel cu sporirea 
legitimității democratice a guvernanței 
economice în Uniune, care ar trebui 
realizată printr-o implicare mai mare și 
mai promptă a Parlamentului European 
și a parlamentelor naționale pe tot 
parcursul procedurilor de coordonare a 
politicilor economice, cu utilizarea 
deplină a instrumentelor oferite de TFUE, 
în special, orientările generale privind 
politicile economice ale statelor membre și 
politica economică a Uniunii și orientările 
privind politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar pe termen mediu ar 
trebui să permită statelor membre să 
dispună de o marjă de siguranță raportat la 
valoarea de referință de 3 % din PIB pentru 
a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră, ținând seama în special 
de nevoia de investiții publice.

(6) Pozițiile bugetare care respectă 
obiectivul bugetar pe termen mediu ar 
trebui să permită statelor membre să 
dispună de o marjă de siguranță raportat la 
valoarea de referință de 3 % din PIB pentru 
a asigura progresul rapid în direcția 
sustenabilității și pentru a dispune de o 
marjă de manevră, ținând seama în special 
de nevoia de investiții publice care să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Atunci când analizează și 
monitorizează programele de stabilitate și 
programele de convergență, în special 
obiectivul bugetar pe termen mediu sau 
traiectoriile de ajustare prevăzute pentru 
atingerea acestor obiective, Consiliul ar 
trebui să țină seama de caracteristicile 
relevante ciclice și structurale ale 
economiei fiecărui stat membru și efectele
sale colaterale asupra economiilor altor 
state membre.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Obligația de a atinge și menține 
obiectivul bugetar pe termen mediu 
trebuie pusă în aplicare prin definirea 
principiilor unei politici bugetare 
prudente.

eliminat

Or. en



PA\852013RO.doc 9/38 PE454.656v01-00

RO

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ar trebui să se ajungă la o abordare 
simetrică a politicii bugetare eficiente pe 
parcursul ciclului economic, prin 
intermediul unei discipline bugetare 
consolidate, pentru a permite elaborarea 
unor politici anticiclice și a atinge 
progresiv obiectivul bugetar pe termen 
mediu. Respectarea obiectivului bugetar 
pe termen mediu ar trebui să permită 
statelor membre să facă față fluctuațiilor 
ciclice normale, păstrând în același timp 
deficitul public sub valoarea de referință 
de 3% din PIB, precum și să asigure 
progresul rapid către sustenabilitatea 
finanțelor publice. Având în vedere acest 
lucru, obiectivul bugetar pe termen mediu 
ar trebui să permită o marjă de manevră, 
în special pentru investițiile publice care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a încuraja asumarea 
responsabilității la nivel național în ceea 
ce privește Pactul de stabilitate și de 
creștere, cadrele bugetare naționale ar 
trebui aliniate pe deplin la obiectivele 
supravegherii multilaterale în Uniune, în 
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special la semestrul european, în 
contextul căruia parlamentele naționale și 
alte părți interesate, în special partenerii 
sociali, ar trebui informate în timp util și 
implicate în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O politică bugetară prudentă presupune 
că rata de creștere a cheltuielilor publice nu 
depășește în principiu o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu; orice 
depășire a acestei rate este compensată prin 
creșterea discreționară a veniturilor 
publice, iar reducerea discreționară a 
veniturilor este compensată prin reducerea 
cheltuielilor.

(9) O politică bugetară eficientă presupune 
că rata de creștere a cheltuielilor publice nu 
depășește în principiu o rată de creștere 
eficientă a PIB pe termen mediu; orice 
depășire a acestei rate este compensată prin 
creșterea discreționară a veniturilor 
publice, iar reducerea discreționară a 
veniturilor este compensată prin reducerea 
cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general, trebuie permisă o 
deviere temporară de la politica bugetară 
prudentă pentru a facilita redresarea 
economică.

(10) În caz de recesiune economică sau 
socială gravă, ar trebui permisă o deviere 
temporară de la politica bugetară eficientă
pentru a facilita redresarea.

Or. en



PA\852013RO.doc 11/38 PE454.656v01-00

RO

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă trebuie adresată 
o avertizare statului membru vizat, iar în 
cazul în care devierea persistă sau este 
deosebit de gravă, trebuie adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

(11) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară eficientă, ar trebui
adresată o avertizare statului membru vizat, 
iar în cazul în care devierea persistă sau 
este deosebit de gravă, ar trebui adresată o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile corective 
necesare.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura respectarea cadrului 
de supraveghere bugetară al Uniunii de 
către statele membre participante, în caz de 
abatere importantă și persistentă de la 
politica bugetară prudentă trebuie instituit 
un mecanism special de execuție în temeiul 
articolului 136 din tratat.

(12) Pentru a asigura respectarea cadrului 
de supraveghere bugetară al Uniunii de 
către statele membre participante, în caz de 
abatere importantă și persistentă de la 
politica bugetară eficientă ar trebui
instituit un mecanism special de execuție în 
temeiul articolului 136 din tratat.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul -2a (nou) (înainte de Secțiunea 1A)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează următorul articol:
„Articolul -2a
Supravegherea multilaterală de către 
Consiliu este realizată ca parte a 
semestrului european în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament și cu 
cerința ca statele membre să considere 
politicile lor economice și să promoveze 
ocuparea forței de muncă ca subiecte de 
interes general și să-și coordoneze 
politicile și acțiunile în acest sens în 
cadrul Consiliului, în conformitate cu 
obiectivele prevăzute la articolele 120 și 
146 din TFUE.
Semestrul european constă, printre altele, 
în supravegherea multilaterală a 
programelor de stabilitate și convergență 
în conformitate cu prezentul regulament, 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice și sociale în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. .../2011, procedura privind deficitul 
excesiv prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 1467/97, formularea unor orientări 
generale privind politicile economice ale 
statelor membrelor și politica economică a 
Uniunii în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2) din TFUE și a unor orientări 
privind politicile de ocuparea a forței de 
muncă de care statele membre trebuie să 
țină seama în conformitate cu articolul 
148 alineatul (2) din TFUE, precum și 
aplicarea acestor orientări, și a 
orientărilor politice anuale stabilite în 
cadrul summitului economic și social 
anual din cadrul strategiei definite de 
Uniune. 
Parlamentul European și parlamentele 
naționale sunt implicate corespunzător în 
acest semestru european în vederea 
creșterii transparenței și a gradului de 
asumare a responsabilității pentru toate 
deciziile luate. Pentru a garanta o 
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implicare adecvată a Parlamentului 
European, se încheie un acord 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu 
și Comisie până la 31 decembrie 2011. 
Acordul de procedură se revizuiește la 
fiecare trei ani și se modifică după caz. 
Comitetul economic și financiar creat în 
conformitate cu articolul 134 din TFUE, 
Comitetul pentru ocuparea forței de 
muncă creat în conformitate cu articolul 
150 din TFUE și Comitetul pentru 
protecție socială creat în conformitate cu 
articolul 160 din TFUE sunt consultate 
după caz.  
Părțile interesate relevante, în special 
partenerii sociali, sunt consultate, în 
cadrul semestrului european, cu privire la 
elaborarea tuturor politicilor importante 
care vor fi dezbătute de instituțiile 
Uniunii.” 

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul ia (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se inserează următoarea literă:
„(aa) informații privind compatibilitatea 
obiectivului bugetar pe termen mediu cu 
obiectivele Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
cu orientările generale privind politicile 
economice ale statelor membre și politica 
economică a Uniunii și cu orientările 
privind politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre;”
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Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare cantitativă a măsurilor 
bugetare și a altor măsuri de politică 
economică în curs de aplicare sau propuse 
în vederea atingerii obiectivelor 
programului, incluzând o analiză costuri-
beneficii a reformelor structurale majore 
care au ca efect realizarea de economii 
directe în materie de costuri pe termen 
lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere;

(c) o evaluare cantitativă a măsurilor 
bugetare și a altor măsuri de politică 
economică în curs de aplicare sau propuse 
în vederea atingerii obiectivelor 
programului, incluzând o analiză costuri-
beneficii a reformelor structurale majore 
care să contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind creșterea
economică și ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc 
anual și acoperă anul precedent, anul 
curent și cel puțin următorii trei ani.

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice și 
contribuția acestora la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a), (aa) și (b) se 
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stabilesc anual și acoperă anul precedent, 
anul curent și cel puțin următorii trei ani.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale 
Comitetului economic și financiar, 
Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din tratat, obiectivele 
bugetare pe termen mediu prezentate de 
statele membre în cauză, evaluează dacă 
estimările economice pe care se bazează 
programele sunt realiste, dacă traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu este adecvată și 
dacă măsurile ce se iau sau se propun 
pentru a respecta calea respectivă de 
ajustare sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 
cadrul ciclului.

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei, ale
Comitetului economic și financiar, ale 
Comitetului pentru ocuparea forței de 
muncă și ale Comitetului pentru protecție 
socială, Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din TFUE și al analizei 
aplicării politicilor de ocupare a forței de 
muncă în conformitate cu articolul 148 
din TFUE, obiectivele bugetare pe termen 
mediu prezentate de statele membre în 
cauză, evaluează dacă ipotezele economice 
pe care se bazează programele sunt realiste, 
dacă traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen 
mediu este adecvată și dacă măsurile ce se 
iau sau se propun pentru a respecta 
traiectoria respectivă de ajustare sunt 
suficiente pentru atingerea obiectivului 
bugetar pe termen mediu în cadrul ciclului.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor șocuri externe spontane de 
orice natură identificate de Comisie, 
obiectivul bugetar pe termen mediu poate 
fi modificat de Consiliu, la cererea 
statului membru vizat sau ca urmare a 
unei propuneri din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când evaluează traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu, Consiliul 
examinează dacă statul membru în cauză 
procedează la o îmbunătățire anuală 
corespunzătoare a soldului său ajustat 
ciclic cu 0,5 % din PIB ca valoare de 
referință, din care se deduc măsurile one-
off și alte măsuri temporare, îmbunătățire 
necesară în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu. În cazul statelor 
membre în care există un nivel ridicat al 
datoriei publice, dezechilibre economice 
excesive, sau ambele, Consiliul 
examinează dacă îmbunătățirea anuală a 
soldului bugetar ajustat ciclic, din care se 
deduc măsurile one-off și alte măsuri 
temporare, este superioară valorii de 
0,5 % din PIB. Consiliul examinează, de 
asemenea, dacă în perioade economice 
favorabile se depune un efort de ajustare 
mai mare, în timp ce efortul poate fi mai 
limitat în perioade nefavorabile.

Atunci când evaluează traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu, Consiliul 
examinează dacă statul membru în cauză 
procedează la o îmbunătățire anuală 
corespunzătoare a soldului său ajustat 
ciclic cu 0,5 % din PIB ca valoare de 
referință, din care se deduc măsurile one-
off și alte măsuri temporare, îmbunătățire 
necesară în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu. În cazul statelor 
membre în care există un nivel ridicat al 
datoriei publice, dezechilibre economice și 
sociale excesive, sau ambele, Consiliul 
examinează dacă îmbunătățirea anuală a 
soldului bugetar ajustat ciclic, din care se 
deduc măsurile one-off și alte măsuri 
temporare, este de cel puțin 0,5 % din PIB. 
Consiliul examinează, de asemenea, dacă 
în perioade economice favorabile se 
depune un efort de ajustare mai mare, în 
timp ce efortul poate fi mai limitat în 
perioade nefavorabile.

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile luate sau prevăzute 
pe partea veniturilor este compatibilă cu o 
politică bugetară prudentă.

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile luate sau prevăzute 
pe partea veniturilor este compatibilă cu o 
politică bugetară eficientă și cu obiectivele 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica bugetară este considerată prudentă
și, prin urmare, având ca efect atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu și 
menținerea acestuia în timp, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Politica bugetară este considerată eficientă
și, prin urmare, având ca efect atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu și 
menținerea acestuia în timp, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a



PE454.656v01-00 18/38 PA\852013RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată prudentă de creștere a 
PIB pe termen mediu, cu excepția cazului 
în care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare pe partea 
veniturilor;

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, dacă 
politica bugetară adoptată respectă 
dispozițiile aplicabile din TFUE și din 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru statele membre care nu au atins 
încă obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată inferioară unei rate 
prudente de creștere a PIB pe termen 
mediu, cu excepția cazului în care această 
depășire corespunde unor măsuri 
discreționare pe partea veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

(b) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește rata eficientă de creștere a PIB 
pe termen mediu, cu excepția cazului în 
care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare pe partea veniturilor; 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
eficientă a PIB pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu; 

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reducerea discreționară a elementelor 
de venituri publice corespunde unei 
reduceri a cheltuielilor, unei creșteri 
discreționare a altor elemente de venituri 
publice sau ambelor;

(c) reducerea discreționară a elementelor 
de venituri publice corespunde unei 
reduceri a cheltuielilor, unei creșteri 
discreționare a altor elemente de venituri 
publice sau ambelor în cazul statelor 
membre care nu și-au atins obiectivele 
bugetare pe termen mediu;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata prudentă de creștere pe termen mediu 
se evaluează pe baza proiecțiilor pe o 
perioadă de zece ani actualizate la intervale 
regulate.

Rata eficientă de creștere pe termen mediu 
se evaluează pe baza proiecțiilor pe o 
perioadă de zece ani actualizate la intervale 
regulate.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când definește calea de ajustare în 
vederea atingerii obiectivului bugetar pe 
termen mediu pentru statele membre care 
nu au atins încă acest obiectiv și în situația 
în care permite o abatere temporară de la 
acest obiectiv în cazul țărilor care l-au atins 
deja, cu condiția păstrării unei marje 
adecvate de siguranță raportat la valoarea 
de referință a deficitului și a revenirii 
poziției bugetare la obiectivul bugetar pe 
termen mediu pe parcursul perioadei 
programului, Consiliul ia în considerare 
implementarea reformelor structurale 
majore care determină economii directe de 
costuri pe termen lung, inclusiv prin 
consolidarea potențialului de creștere, 
având, prin urmare, un impact 
cuantificabil asupra sustenabilității pe 
termen lung a finanțelor publice.

Atunci când definește traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu pentru statele 
membre care nu au atins încă acest obiectiv 
și în situația în care permite o abatere 
temporară de la acest obiectiv în cazul 
țărilor care l-au atins deja, cu condiția 
păstrării unei marje adecvate de siguranță 
raportat la valoarea de referință a 
deficitului și a revenirii poziției bugetare la 
obiectivul bugetar pe termen mediu pe 
parcursul perioadei programului, Consiliul 
ia în considerare implementarea reformelor 
structurale care contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în 
condițiile în care abaterea reflectă costul 
net al reformei pilonului administrat 
public și are caracter temporar, precum și 

Se acordă o atenție specială contribuției 
acestor reforme la menținerea sau crearea 
de locuri de muncă și la reducerea 
sărăciei. Statele membre care 
implementează astfel de reforme sunt 
autorizate să se abată de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv. 
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în condițiile în care se menține o marjă 
adecvată de siguranță raportat la valoarea 
de referință a deficitului. 

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul examinează, de asemenea, în ce 
măsură conținutul programului de 
stabilitate facilitează realizarea unei 
convergențe sustenabile în cadrul zonei 
euro și coordonarea mai strânsă a 
politicilor economice, precum și dacă 
politicile economice ale statului membru în 
cauză sunt coerente cu orientările generale 
de politică economică ale statelor membre 
și ale Uniunii.

Consiliul examinează, de asemenea, în ce 
măsură conținutul programului de 
stabilitate facilitează realizarea unei 
convergențe sustenabile în cadrul zonei 
euro și coordonarea mai strânsă a 
politicilor economice, precum și dacă 
politicile economice ale statului membru în 
cauză sunt coerente cu articolul 9 din 
TFUE, în special, în ceea ce privește 
promovarea unui nivel ridicat de ocupare 
a forței de muncă, garantarea unei 
protecții sociale corespunzătoare și 
combaterea excluziunii sociale, cu 
obiectivele Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
cu orientările generale privind politicile 
economice ale statelor membre și politica 
economică a Uniunii și cu orientările 
privind politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al 
patrulea paragraf.

În perioade de recesiune economică sau 
socială gravă statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară menționată în al patrulea paragraf.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul examinează programul de 
stabilitate în termen de cel mult trei luni de 
la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, emite 
dacă este necesar un aviz asupra 
programului. Atunci când Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat, 
consideră că obiectivele și conținutul 
programului trebuie întărite, cu precădere 
în ceea ce privește politica bugetară 
prudentă, acesta invită, prin avizul său, 
respectivul stat membru să își ajusteze 
programul.

(2) Consiliul examinează programul de 
stabilitate în termen de cel mult trei luni de 
la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, a 
Comitetului pentru ocuparea forței de 
muncă și a Comitetului pentru protecție 
socială, emite dacă este necesar un aviz 
asupra programului. Atunci când Consiliul, 
în conformitate cu articolele 9 și 121 din 
TFUE, consideră că obiectivele și 
conținutul programului ar trebui întărite, 
cu precădere în ceea ce privește politica 
bugetară eficientă, acesta invită, prin 
avizul său, respectivul stat membru să își 
ajusteze programul.

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din tratat, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de stabilitate, 
pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre participante și a evaluărilor 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar, în special în vederea identificării 
unor diferențelor semnificative reale sau 
așteptate între poziția bugetară și obiectivul 
bugetar pe termen mediu sau între poziția 
bugetară și ritmul de ajustare adecvat în 
vederea atingerii acestui obiectiv, rezultând 
din devieri de la politica bugetară 
prudentă. 

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din TFUE, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de stabilitate, 
pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre participante și a evaluărilor 
Comisiei, Comitetului economic și 
financiar, Comitetului pentru ocuparea 
forței de muncă și Comitetului pentru 
protecție socială, în special în vederea 
identificării unor diferențe semnificative 
reale sau așteptate între poziția bugetară și 
obiectivul bugetar pe termen mediu sau 
între poziția bugetară și traiectoria de 
ajustare adecvată în vederea atingerii 
acestui obiectiv, rezultând din devieri de la 
politica bugetară eficientă. 

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă menționată la 
articolul 5 alineatul (1) al patrulea paragraf 
din prezentul regulament și pentru a 
împiedica apariția unui deficit excesiv, 
Comisia în conformitate cu articolul 121 
alineatul (4) din tratat poate adresa o 
avertizare statului membru în cauză.

(2) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară eficientă menționată la 
articolul 5 alineatul (1) al patrulea paragraf 
din prezentul regulament și pentru a 
împiedica apariția unui deficit sau surplus 
excesiv, Comisia poate adresa, în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4),
din tratat o avertizare statului membru în 
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cauză.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O deviere de la politica bugetară prudentă
este considerată importantă în următoarele 
cazuri: o creștere a cheltuielilor superioară 
unei creșteri a cheltuielilor conformă cu o 
politică bugetară prudentă necompensată 
prin măsuri discreționare de creștere a 
veniturilor sau măsuri discreționare de 
creștere a veniturilor necompensate prin 
reducerea cheltuielilor și un impact total al 
deviației asupra soldului bugetar de cel 
puțin 0,5% din PIB într-un an și de cel 
puțin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi 
ani consecutivi. 

O deviere de la politica bugetară eficientă
este considerată importantă în următoarele 
cazuri: o creștere a cheltuielilor superioară 
unei creșteri a cheltuielilor conformă cu o 
politică bugetară eficientă necompensată 
prin măsuri discreționare de creștere a 
veniturilor sau măsuri discreționare de 
reducere a veniturilor necompensate prin 
reducerea cheltuielilor și un impact total al 
deviației asupra soldului bugetar de cel 
puțin 0,5% din PIB într-un an și de cel 
puțin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi 
ani consecutivi. 

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deviația nu se ia în considerare în cazul în 
care statul membru a depășit în mod 
semnificativ obiectivul bugetar pe termen 
mediu, ținând seama de prezența 
dezechilibrelor economice excesive, iar 
planurile bugetare prezentate în programul 

Deviația nu se ia în considerare în cazul în 
care statul membru a atins obiectivul 
bugetar pe termen mediu, ținând seama de 
prezența dezechilibrelor economice și 
sociale excesive, iar planurile bugetare 
prezentate în programul de stabilitate nu 
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de stabilitate nu periclitează acest obiectiv 
pe parcursul perioadei programului.

periclitează acest obiectiv pe parcursul 
perioadei programului.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune 
economică gravă cu caracter general.

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune 
economică sau socială gravă.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care devierea importantă de 
la politica bugetară prudentă persistă sau 
este deosebit de gravă Consiliul, la 
recomandarea Comisiei, adresează o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile de ajustare 
necesare. Consiliul, la propunerea 
Comisiei, publică recomandarea.

(3) În cazul în care devierea importantă de 
la politica bugetară eficientă persistă sau 
este deosebit de gravă Consiliul, la 
recomandarea Comisiei, adresează o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile de ajustare 
necesare. Consiliul, la propunerea 
Comisiei, publică recomandarea.

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera b – subpunctul ia (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se inserează următoarea literă:
„(aa) informații privind compatibilitatea 
obiectivului bugetar pe termen mediu cu 
obiectivele Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
cu orientările generale privind politicile
economice ale statelor membre și politica 
economică a Uniunii și cu orientările 
privind politicile de ocupare a forței de 
muncă ale statelor membre;”

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera b – subpunctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o evaluare cantitativă a măsurilor 
bugetare și a altor măsuri de politică 
economică în curs de aplicare sau propuse 
în vederea atingerii obiectivelor 
programului, incluzând o analiză costuri-
beneficii a reformelor structurale majore 
care au ca efect realizarea de economii 
directe în materie de costuri pe termen 
lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere;

(c) o evaluare cantitativă a măsurilor 
bugetare și a altor măsuri de politică 
economică în curs de aplicare sau propuse 
în vederea atingerii obiectivelor 
programului, incluzând o analiză costuri-
beneficii a reformelor structurale majore 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 42

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc 
anual și acoperă anul precedent, anul 
curent și cel puțin următorii trei ani.

(3) Informațiile privind evoluția soldului 
bugetului general și a ratei deficitului 
public, creșterea cheltuielilor publice și 
contribuția acestora la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
traiectoria de creștere prevăzută a 
veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente, măsurile discreționare 
prevăzute în privința veniturilor și 
principalele estimări economice menționate 
la alineatul (2) literele (a), (aa) și (b) se 
stabilesc anual și acoperă anul precedent, 
anul curent și cel puțin următorii trei ani.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale 
Comitetului economic și financiar, 
Consiliul examinează, în cadrul
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din tratat, obiectivele 
bugetare pe termen mediu prezentate de 
statele membre în cauză, evaluează dacă 
estimările economice pe care se bazează 
programul sunt realiste, dacă traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu este adecvată și 

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei, ale
Comitetului economic și financiar, ale 
Comitetului pentru ocuparea forței de 
muncă și ale Comitetului pentru protecție 
socială, Consiliul examinează, în cadrul 
supravegherii multilaterale în temeiul 
articolului 121 din TFUE și în cadrul 
analizei aplicării politicilor de ocupare a 
forței de muncă în conformitate cu 
articolul 148 din TFUE, obiectivele 
bugetare pe termen mediu prezentate de 
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dacă măsurile ce se iau și/sau se propun 
pentru a respecta traiectoria respectivă de 
ajustare sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 
cadrul ciclului și pentru realizarea unei 
convergențe sustenabile.

statele membre în cauză, evaluează dacă 
ipotezele economice pe care se bazează 
programele sunt realiste, dacă traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu este adecvată și 
dacă măsurile ce se iau și/sau se propun 
pentru a respecta traiectoria respectivă de 
ajustare sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu în 
cadrul ciclului și pentru realizarea unei 
convergențe sustenabile.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor șocuri externe spontane de 
orice natură identificate de Comisie, 
obiectivul bugetar pe termen mediu poate 
fi modificat de Consiliu, la cererea 
statului membru vizat sau ca urmare a 
unei propuneri din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când evaluează traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu, Consiliul 

Atunci când evaluează traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu, Consiliul 
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examinează dacă în perioadele economice 
favorabile se depune un efort de ajustare 
mai mare, în timp ce efortul poate fi mai 
limitat în situații economice nefavorabile. 
În cazul statelor membre în care există un 
nivel ridicat al datoriei publice, 
dezechilibre economice excesive, sau 
ambele, Consiliul examinează dacă 
îmbunătățirea anuală a soldului bugetar 
ajustat ciclic, din care se deduc măsurile 
one-off și alte măsuri temporare, este 
superioară valorii de 0,5 % din PIB. 
Pentru statele membre participante la ERM 
2, Consiliul examinează dacă statul 
membru în cauză procedează la o 
îmbunătățire anuală corespunzătoare a 
soldului său ajustat ciclic cu 0,5% din PIB 
ca valoare de referință, din care se deduc 
măsurile one-off și alte măsuri temporare, 
îmbunătățire necesară în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu. 

examinează dacă în perioadele economice 
favorabile se depune un efort de ajustare 
mai mare, în timp ce efortul poate fi mai 
limitat în situații economice nefavorabile. 
În cazul statelor membre în care există un 
nivel ridicat al datoriei publice, 
dezechilibre economice și sociale excesive, 
sau ambele, Consiliul examinează dacă 
îmbunătățirea anuală a soldului bugetar 
ajustat ciclic, din care se deduc măsurile 
one-off și alte măsuri temporare, este de 
cel puțin 0,5 % din PIB. Pentru statele 
membre participante la ERM 2, Consiliul 
examinează dacă statul membru în cauză 
procedează la o îmbunătățire anuală 
corespunzătoare a soldului său ajustat 
ciclic cu 0,5% din PIB ca valoare de 
referință, din care se deduc măsurile one-
off și alte măsuri temporare, îmbunătățire 
necesară în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu. 

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile aflate în curs de 
aplicare sau prevăzute pe partea veniturilor 
este compatibilă cu o politică bugetară 
prudentă.

Pentru a garanta atingerea efectivă și 
menținerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu, Consiliul verifică dacă traiectoria 
de creștere a cheltuielilor publice 
combinată cu măsurile luate sau prevăzute 
pe partea veniturilor este compatibilă cu o 
politică bugetară eficientă și cu obiectivele 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă.

Or. en
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Amendamentul 47

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica bugetară este considerată ca fiind 
prudentă și, prin urmare, având ca efect 
atingerea obiectivului bugetar pe termen 
mediu și a menținerii acestuia în timp dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Politica bugetară este considerată eficientă
și, prin urmare, având ca efect atingerea 
obiectivului bugetar pe termen mediu și 
menținerea acestuia în timp, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată prudentă de creștere a 
PIB pe termen mediu, cu excepția cazului 
în care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare pe partea 
veniturilor;

(a) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, dacă 
politica bugetară adoptată respectă 
dispozițiile aplicabile din TFUE și din 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru statele membre care nu au atins 
încă obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește o rată inferioară unei rate 
prudente de creștere a PIB pe termen 
mediu, cu excepția cazului în care această 
depășire corespunde unor măsuri 
discreționare pe partea veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

(b) pentru statele membre care au atins 
obiectivul bugetar pe termen mediu, 
creșterea anuală a cheltuielilor nu 
depășește rata eficientă de creștere a PIB 
pe termen mediu, cu excepția cazului în 
care această depășire corespunde unor 
măsuri discreționare pe partea veniturilor; 
Diferența dintre rata de creștere a 
cheltuielilor publice și o rată de creștere 
prudentă a PIB pe termen mediu se 
stabilește astfel încât să se asigure o 
ajustare corespunzătoare în direcția 
obiectivului bugetar pe termen mediu;

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reducerea discreționară a elementelor 
de venituri publice corespunde unei 
reduceri a cheltuielilor, unei creșteri 
discreționare a altor elemente de venituri 
publice sau ambelor; 

(c) reducerea discreționară a elementelor 
de venituri publice corespunde unei 
reduceri a cheltuielilor, unei creșteri 
discreționare a altor elemente de venituri 
publice sau ambelor în cazul statelor 
membre care nu și-au atins obiectivele 
bugetare pe termen mediu; 

Or. en
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Amendamentul 51

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata prudentă de creștere pe termen mediu 
se evaluează pe baza proiecțiilor pe o 
perioadă de zece ani actualizate la intervale 
regulate.

Rata eficientă de creștere pe termen mediu 
se evaluează pe baza proiecțiilor pe o 
perioadă de zece ani actualizate la intervale 
regulate.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când definește calea de ajustare în 
vederea atingerii obiectivului bugetar pe 
termen mediu pentru statele membre care 
nu au atins încă acest obiectiv și în situația 
în care permite o abatere temporară de la 
acest obiectiv în cazul țărilor care l-au atins 
deja, cu condiția păstrării unei marje 
adecvate de siguranță raportat la valoarea 
de referință a deficitului și a revenirii 
poziției bugetare la obiectivul bugetar pe 
termen mediu pe parcursul perioadei 
programului, Consiliul ia în considerare 
implementarea reformelor structurale 
majore care determină economii directe de 
costuri pe termen lung, inclusiv prin 
consolidarea potențialului de creștere, 
având, prin urmare, un impact 
cuantificabil asupra sustenabilității pe 
termen lung a finanțelor publice.

Atunci când definește traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu pentru statele 
membre care nu au atins încă acest obiectiv 
și în situația în care permite o abatere 
temporară de la acest obiectiv în cazul 
țărilor care l-au atins deja, cu condiția 
păstrării unei marje adecvate de siguranță 
raportat la valoarea de referință a 
deficitului și a revenirii poziției bugetare la 
obiectivul bugetar pe termen mediu pe 
parcursul perioadei programului, Consiliul 
ia în considerare implementarea reformelor 
structurale care contribuie la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă.

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă o atenție specială reformelor 
sistemului de pensii care introduc un 
sistem cu mai mulți piloni, incluzând un 
pilon obligatoriu, finanțat în întregime. 
Statele membre care implementează astfel 
de reforme sunt autorizate să se abată de la 
traiectoria de ajustare în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu sau 
chiar să se abată de la obiectiv, în condițiile 
în care abaterea reflectă costul net al 
reformei pilonului administrat public și are 
caracter temporar, precum și în condițiile 
în care se menține o marjă adecvată de 
siguranță raportat la valoarea de referință a 
deficitului.

Se acordă o atenție specială contribuției 
acestor reforme la menținerea sau crearea 
de locuri de muncă și la reducerea 
sărăciei. Statele membre care 
implementează astfel de reforme sunt 
autorizate să se abată de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul examinează, de asemenea, în ce 
măsură conținutul programului de 
convergență facilitează o coordonare mai 
strânsă a politicilor economice, precum și 
dacă politicile economice ale statului 
membru în cauză sunt coerente cu 
orientările generale de politică economică
ale statelor membre și ale Uniunii. În plus, 

Consiliul examinează, de asemenea, în ce 
măsură conținutul programului de 
convergență facilitează o coordonare mai 
strânsă a politicilor economice, precum și 
dacă politicile economice ale statului 
membru în cauză sunt coerente cu articolul 
9 din TFUE, în special în ceea ce privește 
promovarea unui nivel ridicat de ocupare 
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în cazul statelor membre participante la 
ERM 2, Consiliul examinează măsura în 
care conținutul programului de 
convergență asigură o participare eficientă 
la mecanismul ratei de schimb.

a forței de muncă, garantarea unei 
protecții sociale corespunzătoare și 
combaterea excluziunii sociale, cu 
obiectivele Uniunii privind creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă, 
cu orientările generale privind politicile 
economice ale statelor membre și politica 
economică a Uniunii și cu orientările 
politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre. În plus, în cazul statelor 
membre participante la ERM 2, Consiliul 
examinează măsura în care conținutul 
programului de convergență asigură o 
participare eficientă la mecanismul ratei de 
schimb.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioade de recesiune economică gravă 
cu caracter general statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară prudentă menționată în al 
patrulea paragraf.

În perioade de recesiune economică sau 
socială gravă statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la 
traiectoria de ajustare impusă de politica 
bugetară eficientă menționată în al patrulea 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul examinează programul de 
convergență în termen de cel mult trei luni 
de la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, emite 
dacă este necesar un aviz asupra 
programului. Atunci când Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 din tratat, 
consideră că obiectivele și conținutul 
programului trebuie întărite, cu precădere 
în ceea ce privește politica bugetară 
prudentă, acesta invită, prin avizul său, 
respectivul stat membru să își ajusteze 
programul.

(2) Consiliul examinează programul de 
convergență în termen de cel mult trei luni 
de la prezentarea lui. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea 
Comitetului economic și financiar, a 
Comitetului pentru ocuparea forței de 
muncă și a Comitetului pentru protecție 
socială, emite dacă este necesar un aviz 
asupra programului. Atunci când Consiliul, 
în conformitate cu articolele 9 și 121 din 
TFUE, consideră că obiectivele și 
conținutul programului trebuie întărite, cu 
precădere în ceea ce privește politica 
bugetară eficientă, acesta invită, prin 
avizul său, respectivul stat membru să își 
ajusteze programul.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din tratat, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de 
convergență, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre care fac 
obiectul unei derogări și a evaluărilor 
Comisiei și Comitetului economic și 
financiar, în special în vederea identificării 
unor diferențelor semnificative reale sau 
așteptate între poziția bugetară și obiectivul 
bugetar pe termen mediu sau între poziția 
bugetară și ritmul de ajustare adecvat în 
vederea atingerii acestui obiectiv, rezultând 
din devieri de la politica bugetară 

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale și 
în concordanță cu articolul 121 alineatul 
(3) din TFUE, Consiliul monitorizează 
implementarea programelor de 
convergență, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre care fac 
obiectul unei derogări și a evaluărilor 
Comisiei, Comitetului economic și 
financiar, Comitetului pentru ocuparea 
forței de muncă și Comitetului pentru 
protecție socială, în special în vederea 
identificării unor diferențelor semnificative
reale sau așteptate între poziția bugetară și 
obiectivul bugetar pe termen mediu sau 
între poziția bugetară și traiectoria de 
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prudentă. ajustare adecvată în vederea atingerii 
acestui obiectiv, rezultând din devieri de la 
politica bugetară eficientă.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară prudentă menționată la 
articolul 9 alineatul (1) al patrulea paragraf 
din prezentul regulament și pentru a 
împiedica apariția unui deficit excesiv, 
Comisia în conformitate cu articolul 121 
alineatul (4) din tratat poate adresa o 
avertizare statului membru în cauză. 

(2) În cazul unei devieri importante de la 
politica bugetară eficientă menționată la 
articolul 9 alineatul (1) al patrulea paragraf 
din prezentul regulament și pentru a 
împiedica apariția unui deficit sau surplus 
excesiv, Comisia poate adresa, în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din TFUE, o avertizare statului membru în 
cauză. 

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O deviere de la politica bugetară prudentă
este considerată importantă în următoarele 
cazuri: o creștere a cheltuielilor superioară 
unei creșteri a cheltuielilor conformă cu o 
politică bugetară prudentă necompensată 
prin măsuri discreționare de creștere a 
veniturilor sau măsuri discreționare de 
creștere a veniturilor necompensate prin 
reducerea cheltuielilor și un impact total al 

O deviere de la politica bugetară eficientă
este considerată importantă în următoarele 
cazuri: o creștere a cheltuielilor superioară 
unei creșteri a cheltuielilor conformă cu o 
politică bugetară eficientă necompensată 
prin măsuri discreționare de creștere a 
veniturilor sau măsuri discreționare de 
reducere a veniturilor necompensate prin 
reducerea cheltuielilor și un impact total al 
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deviației asupra soldului bugetar de cel 
puțin 0,5% din PIB într-un an și de cel 
puțin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi 
ani consecutivi. 

deviației asupra soldului bugetar de cel 
puțin 0,5% din PIB într-un an și de cel 
puțin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi 
ani consecutivi.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deviația nu se ia în considerare în cazul în 
care statul membru a depășit în mod 
semnificativ obiectivul bugetar pe termen 
mediu, ținând seama de prezența 
dezechilibrelor economice excesive, iar 
planurile bugetare prezentate în programul 
de stabilitate nu periclitează acest obiectiv 
pe parcursul perioadei programului.

Deviația nu se ia în considerare în cazul în 
care statul membru a atins obiectivul 
bugetar pe termen mediu, ținând seama de 
prezența dezechilibrelor economice și 
sociale excesive, iar planurile bugetare 
prezentate în programul de stabilitate nu 
periclitează acest obiectiv pe parcursul 
perioadei programului.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune 
economică gravă cu caracter general.

Deviația poate de asemenea să nu fie luată 
în considerare în caz de recesiune 
economică sau socială gravă.

Or. en
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Amendamentul 62

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care devierea importantă de la 
politica bugetară prudentă persistă sau este 
deosebit de gravă, Consiliul, la 
recomandarea Comisiei, adresează o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile de ajustare 
necesare. Consiliul, la propunerea Comisiei, 
publică recomandarea.”

(3) În cazul în care devierea importantă 
de la politica bugetară eficientă persistă 
sau este deosebit de gravă Consiliul, la 
recomandarea Comisiei, adresează o 
recomandare statului membru în cauză 
invitându-l să ia măsurile de ajustare 
necesare. Consiliul, la propunerea 
Comisiei, publică recomandarea.”

Or. en


