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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Istoric

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 
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 ca 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 economice și financiare de natură generală. 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 componenta preventivă și corectivă de la nivel macroeconomic 
și dezechilibrele 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 fundament 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 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, șomaj, sărăcie și fiscalitate.

- Sistemul de corectare a dezechilibrelor ar trebui să contribuie nu doar la asigurarea 
disciplinei bugetare a statelor membre care utilizează moneda euro. La fel de important este 
că acest sistem ar trebui conceput astfel încât să se evite apariția de șocuri asimetrice și să se 
contribuie, de asemenea, la creșterea durabilă și la creare de locuri de muncă.  Sistemul ar 
trebui deci să funcționeze în sprijinul atingerii obiectivelor UE de creștere și creare de locuri 
de muncă, obiective adoptate în strategia Europa 2020.

- În plus, sistemul corectiv, 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 să fie folosite în sprijinul obiectivelor pe termen 
lung ale UE legate de investiții și crearea de locuri de muncă și nu să fie distribuite doar 
statelor membre care nu fac obiectul unei proceduri de deficit 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.

AMENDAMENTELE

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
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 
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 2

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) 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 
corespunzătoare, precum și combaterea 
excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Consiliul European din 17 iunie 2010 
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a adoptat o nouă strategie privind 
ocuparea forței de muncă și creșterea, 
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 4

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Este necesar să se profite de experiența 
dobândită în primul deceniu de funcționare 
a uniunii economice și monetare în ceea ce 
privește dezechilibrele macroeconomice și 
sociale.

Or. en

Amendamentul 5

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 

(3) În mod concret, supravegherea 
politicilor economice ale statelor membre 
trebuie să depășească simpla supraveghere 
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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 trebuie să aibă loc în paralel cu 
aprofundarea supravegherii bugetare.

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 și ocupare a forței de muncă. 
Această extindere trebuie să aibă loc în 
paralel cu aprofundarea supravegherii 
bugetare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a identifica soluții de corectare a 
acestor dezechilibre se impune o abordare 
economică și socială mai bine integrată și 
introducerea în legislație a unei proceduri 
specifice.

Or. en

Amendamentul 7

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. 
Procedura trebuie inclusă în ciclul anual de 
supraveghere multilaterală.

(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. 
Procedura trebuie inclusă în ciclul anual de 
supraveghere multilaterală.
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Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se impune consolidarea mecanismului 
de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. […/…] prin introducerea de sancțiuni 
financiare pentru statele membre a căror 
monedă este euro, în cazul nerespectării 
repetate a recomandărilor privind 
soluționarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive.

(6) Se impune consolidarea mecanismului 
de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. […/…] prin introducerea de sancțiuni,
dar și de stimulente financiare pentru 
statele membre a căror monedă este euro, 
în cazul nerespectării repetate a 
recomandărilor privind soluționarea 
dezechilibrelor macroeconomice excesive.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dezechilibrele macroeconomice pot 
genera fluctuații nejustificate ale 
veniturilor și cheltuielilor publice în cursul 
unui ciclu economic, afectând cifrele 
principale și distorsionând elementele pe 
care se bazează planificarea bugetară și 
procesul de luare a deciziilor în acest 
domeniu. Deciziile de politică bugetară 
necorespunzătoare bazate pe tendințe 
distorsionate pot afecta și chiar 
compromite sustenabilitatea finanțelor 
publice. Dacă nu sunt verificate, 
dezechilibrele bugetare, dar și alte 
dezechilibre macroeconomice, se pot întări 
reciproc și pot pune în pericol buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare. Din aceste motive, se consideră 
că un sistem de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să contribuie la 
asigurarea disciplinei bugetare a statelor 
membre care utilizează moneda euro. 

(7) Dezechilibrele macroeconomice pot 
genera fluctuații nejustificate ale 
veniturilor și cheltuielilor publice în cursul 
unui ciclu economic, afectând cifrele 
principale și distorsionând elementele pe 
care se bazează planificarea bugetară și 
procesul de luare a deciziilor în acest 
domeniu. Deciziile de politică bugetară 
necorespunzătoare bazate pe tendințe 
distorsionate pot afecta și chiar 
compromite sustenabilitatea finanțelor 
publice. Dacă nu sunt verificate, 
dezechilibrele bugetare, dar și alte 
dezechilibre macroeconomice, se pot întări 
reciproc și pot pune în pericol buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare. Din aceste motive, se consideră 
că un sistem de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să contribuie la 
optimizarea politicilor comune prin 
evitarea apariției șocurilor asimetrice și ar 
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trebui, prin urmare, să contribuie și la 
creșterea durabilă, la crearea de locuri de 
muncă și la asigurarea disciplinei bugetare 
a statelor membre care utilizează moneda 
euro;  

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Procedura de aplicare a amenzilor 
pentru statele membre care nu iau măsuri 
efective de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să fie 
interpretată în așa fel încât aplicarea 
amenzii în cazul statelor membre 
respective să constituie regula și nu 
excepția de la regulă. 

(11) Procedura de aplicare a amenzilor 
pentru statele membre care nu iau măsuri 
efective de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice ar trebui să fie 
interpretată în așa fel încât aplicarea 
amenzii în cazul statelor membre 
respective să fie corectă și eficientă. 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Amenzile colectate ar trebui 
distribuite statelor membre care utilizează 
moneda euro și care nu fac obiectul unei 
proceduri de dezechilibru excesiv și nu 
înregistrează un deficit excesiv. 

(12) Amenzile colectate ar trebui folosite 
pentru a sprijini atingerea obiectivelor pe 
termen lung ale Uniunii în materie de 
investiții și creare de locuri de muncă. 

Or. en

Amendamentul 12
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Competența de adoptare a deciziilor 
individuale de aplicare a amenzii prevăzute 
de prezentul regulament ar trebui să îi 
revină Consiliului. În cadrul procesului de 
coordonare a politicilor economice ale 
statelor membre desfășurat de Consiliu 
conform articolului 121 alineatul (1) din 
tratat, aceste decizii individuale reprezintă 
o continuare inerentă la măsurilor adoptate 
de Consiliu în conformitate cu articolul 
121 din tratat și cu Regulamentul 
(UE) nr. […/…].

(13) Competența de adoptare a deciziilor 
individuale de aplicare a amenzii prevăzute 
de prezentul regulament ar trebui să îi 
revină Consiliului, în urma unor 
consultări cu Parlamentul European. În 
cadrul procesului de coordonare a 
politicilor economice ale statelor membre 
desfășurat de Consiliu conform articolului 
121 alineatul (1) din TFUE, aceste decizii 
individuale reprezintă o continuare inerentă 
la măsurilor adoptate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 121 din TFUE și 
cu Regulamentul (UE) nr. […/…].

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește un 
sistem de sancțiuni financiare în vederea 
corectării dezechilibrelor macroeconomice 
din zona euro.

(1) Prezentul regulament stabilește un 
sistem de sancțiuni și stimulente financiare 
în vederea corectării dezechilibrelor 
macroeconomice din zona euro.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzi Stimulente și amenzi

Or. en

Amendamentul 15
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul impune, la propunerea 
Comisiei, aplicarea unei amenzi anuale, 
dacă:

(1) Consiliul impune, la propunerea 
Comisiei și în urma unor consultări cu 
Parlamentul European, aplicarea unei 
amenzi anuale în funcție de taxa pe 
dioxidul de carbon sau de majorarea 
impozitelor pentru întreprinderi, dacă:

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că decizia este adoptată de 
Consiliu, cu excepția situației în care acesta 
decide, prin majoritate calificată, să 
respingă propunerea în termen de 
maximum zece zile de la adoptarea sa de 
către Comisie. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din tratat. 

Se consideră că decizia este adoptată de 
Consiliu, cu excepția situației în care acesta 
decide, prin majoritate calificată, să 
respingă propunerea în termen de 
maximum zece zile de la adoptarea sa de 
către Comisie, iar această decizie face 
obiectul unei evaluări privind impactul 
social. Consiliul poate modifica 
propunerea în conformitate cu articolul 293 
alineatul (1) din TFUE. 

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate, în virtutea 
unor circumstanțe economice excepționale 
sau ca urmare a unei cereri motivate 
adresate Comisiei de către statul membru 
în cauză în termen de zece zile de la 
adoptarea concluziilor Consiliului 

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (2), Comisia poate, în virtutea 
unor circumstanțe economice sau sociale 
excepționale sau ca urmare a unei cereri 
motivate adresate Comisiei de către statul 
membru în cauză în termen de zece zile de 
la adoptarea concluziilor Consiliului 
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menționate la alineatul (1), să propună 
reducerea amenzii sau anularea acesteia. 

menționate la alineatul (1), să propună 
reducerea amenzii sau anularea acesteia. 

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 
constituie alte venituri, conform articolului 
311 din tratat, și se distribuie, 
proporțional cu ponderea lor în venitul 
național brut (VNB) total al statelor 
membre eligibile, statelor membre care au 
euro ca monedă si care nu fac obiectul 
unei proceduri de dezechilibru excesiv în 
sensul Regulamentului (UE) nr. […/…] și 
nici nu înregistrează un deficit excesiv 
conform articolului 126 alineatul (6) din 
tratat.

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 3 din prezentul regulament 
constituie alte venituri, conform articolului 
311 din TFUE, și se folosesc pentru a 
sprijini atingerea obiectivelor pe termen 
lung ale Uniunii în materie de investiții și 
creare de locuri de muncă.

Or. en


