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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

La 29 septembrie 2010, Comisia a prezentat un pachet legislativ vizând consolidarea 
guvernanţei economice în UE şi în zona euro. Acest pachet este alcătuit din şase propuneri: 
patru dintre acestea tratează aspecte fiscale, inclusiv o reformă a Pactului de stabilitate şi de 
creştere (PSC), în timp ce două regulamente noi încearcă să detecteze şi să abordeze problema 
dezechilibrelor macroeconomice emergente din UE şi din zona euro.

Comisia propune consolidarea respectării de către statele membre a PSC şi intensificarea 
coordonării politicii fiscale. În cadrul aşa-zisei componente preventive a PSC, actualul 
Regulament (CE) nr. 1466/97 privind „consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi 
supravegherea şi coordonarea politicilor economice” este modificat pentru a garanta că statele 
membre urmează politici fiscale „prudente” în perioade de conjunctură favorabilă pentru a-şi 
construi soluţii-tampon, necesare în perioade de conjunctură nefavorabilă. În plus, în cadrul 
aşa-zisei componente corective, se propun amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
privind „accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv” pentru a garanta că 
evoluţia datoriei este urmărită mai îndeaproape şi plasată la acelaşi nivel cu evoluţia 
deficitului.

În plus, se propune o directivă prin care să se introducă cerinţe pentru cadrele bugetare ale 
statelor membre cu scopul de a încuraja răspunderea fiscală prin stabilirea unor cerinţe 
minime care să se aplice cadrelor bugetare naţionale şi prin garantarea respectării de către 
acestea a obligaţiilor care decurg din tratat. Pentru a susţine schimbările aduse componentelor 
preventivă şi corectivă ale PSC, Comisia a propus, de asemenea, consolidarea mecanismelor 
de executare pentru statele membre din zona euro.

Observaţii

Acest proiect de aviz are ca obiect propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1467/97 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv la care 
raportorul propune următoarele modificări principale:

- punerea în executare a supravegherii bugetare ar trebui să fie întotdeauna în conformitate cu 
obiectivele globale ale UE şi să se supună mai ales cerinţelor prevăzute la articolul 9 din 
TFUE privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei 
protecţii sociale corespunzătoare şi combaterea excluziunii sociale;

- atunci când se monitorizează respectarea normelor privind disciplina bugetară şi când se iau 
decizii legate de aceasta ar trebui să se acorde o atenţie specială nu doar recesiunii economice 
grave, ci şi celei sociale care ar putea avea un impact asupra poziţiei financiare a guvernelor;

- posibilitatea ca statele membre care pun în aplicare reforme structurale să se îndepărteze de 
la obiectivele lor bugetare respective pe termen mediu nu ar trebui să fie legată de reformele 
sistemelor de pensii care vizează promovarea anumitor modele; în schimb, ar trebui ca statele 
membre care pun în aplicare reforme structurale care contribuie la păstrarea locurilor de 
muncă sau la crearea de locuri de muncă şi la reducerea sărăciei să aibă această posibilitate;
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- amenzile colectate de la statele membre care nu respectă recomandările care le sunt făcute ar 
trebui folosite pentru a sprijini investiţiile pe termen lung şi obiectivele în materie de locuri de 
muncă ale UE şi nu ar trebui distribuite doar statelor membre care nu fac obiectul unei 
proceduri de deficit excesiv, aşa cum propune Comisia;

- consolidarea guvernanţei economice ar trebui asociată cu consolidarea legitimităţii 
democratice a guvernanţei europene; în acest sens, rolul Parlamentului European ar trebui să 
fie consolidat în întregul proces de supraveghere; în plus, consultarea periodică a partenerilor 
sociali şi o implicare mai fermă a parlamentelor naţionale constituie condiţii prealabile 
necesare pentru un cadru de supraveghere credibil şi transparent.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Coordonarea politicilor economice ale 
statelor membre în Uniune, prevăzută de 
tratat, trebuie să implice respectarea unor 
principii directoare, şi anume stabilitatea 
preţurilor, soliditatea finanţelor publice şi a 
condiţiilor monetare şi sustenabilitatea 
balanţei de plăţi.

(1) Coordonarea politicilor economice ale 
statelor membre în Uniune, prevăzută de 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), ar trebui să implice 
respectarea unor principii directoare în 
ceea ce priveşte un nivel ridicat al 
ocupării forţei de muncă şi coeziunea 
socială, stabilitatea preţurilor, soliditatea 
finanţelor publice şi a condiţiilor monetare 
şi sustenabilitatea balanţei de plăţi. 

Or. en

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) TFUE prevede că, la definirea şi 
punerea în aplicare a politicilor şi a 
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acţiunilor sale, Uniunea ţine seama de 
cerinţele privind promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, 
garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare şi combaterea 
excluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pactul de stabilitate şi de creştere are la 
bază obiectivul unor finanţe publice solide 
ca mijloc de consolidare a condiţiilor de 
realizare a stabilităţii preţurilor şi a unei 
creşteri susţinute şi durabile care, sprijinită 
de stabilitatea financiară, contribuie la 
crearea de locuri de muncă. 

(3) Pactul de stabilitate şi de creştere are la 
bază obiectivul unor finanţe publice solide 
ca mijloc de consolidare a condiţiilor de 
realizare a stabilităţii preţurilor şi a unei 
creşteri susţinute şi durabile care, sprijinită 
de stabilitatea financiară, contribuie la 
crearea de locuri de muncă şi, prin urmare, 
ar trebui să sporească investiţiile pe 
termen lung pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cadrul consolidat de supraveghere 
bugetară ar trebui totuşi să contribuie la 
realizarea obiectivelor în materie de 
creştere şi locuri de muncă ale Uniunii şi 
ar trebui, în timpul perioadelor de 
recesiune economică sau socială, să fie 
combinat cu unele eforturi de stimulare a 
economiei, cu protejarea locurilor de 
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muncă şi crearea de locuri de muncă şi cu 
coeziunea socială, respectând totodată 
priorităţile şi necesităţile specifice statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Consolidarea guvernanţei economice 
ar trebui asociată cu consolidarea 
legitimităţii democratice a guvernanţei 
europene, care ar trebui realizată printr-o 
implicare mai strânsă şi mai din timp a 
Parlamentului European şi a 
parlamentelor naţionale în cadrul 
procedurilor de coordonare a politicilor 
economice, cu utilizarea integrală a 
instrumentelor prevăzute de TFUE, în 
special a liniilor directoare generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre şi ale Uniunii şi a liniilor 
directoare pentru politicile de ocupare a 
forţei de muncă ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La evaluarea necesităţii prelungirii 
termenului limită pentru corectarea 
deficitului excesiv, o atenţie specială 
trebuie acordată oricărei recesiuni 
economice grave, cu caracter general.

(12) La evaluarea necesităţii prelungirii 
termenului limită pentru corectarea 
deficitului excesiv, o atenţie specială ar 
trebui acordată oricărei recesiuni 
economice sau sociale grave. 
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Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deficitul public excesiv care depăşeşte 
valoarea de referinţă se consideră 
excepţional în conformitate cu articolul 
126 alineatul (2) litera (a) din tratat atunci 
când îşi are originea într-un eveniment 
neobişnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru şi care are o 
influenţă majoră asupra poziţiei financiare 
a administraţiei publice, sau atunci când 
acesta rezultă dintr-o recesiune economică 
gravă.

(1) Deficitul public excesiv care depăşeşte 
valoarea de referinţă se consideră 
excepţional în conformitate cu articolul 
126 alineatul (2) litera (a) din TFUE atunci 
când îşi are originea într-un eveniment 
neobişnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru şi care are o 
influenţă majoră asupra poziţiei financiare 
a administraţiei publice, sau atunci când 
acesta rezultă dintr-o recesiune economică 
sau socială gravă.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din tratat, 
Comisia ia în considerare toţi factorii 
relevanţi, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluţia poziţiei 
economice pe termen mediu (în special 
potenţialul de creştere, condiţiile ciclice 
predominante, inflaţia, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum şi 
evoluţia poziţiei bugetare pe termen mediu 
(în special eforturile de consolidare 

(3) La elaborarea raportului în temeiul 
articolului 126 alineatul (3) din TFUE, 
Comisia ia în considerare toţi factorii 
relevanţi, conform prevederilor articolului 
respectiv. Raportul trebuie să reflecte în 
mod corespunzător evoluţia poziţiei 
economice pe termen mediu (în special 
potenţialul de creştere, condiţiile ciclice 
predominante, inflaţia, dezechilibrele 
macroeconomice excesive), precum şi 
evoluţia poziţiei bugetare pe termen mediu 
(în special eforturile de consolidare 
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bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investiţiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei comune de dezvoltare pentru 
Uniunea Europeană şi calitatea generală a 
finanţelor publice, în special respectarea 
Directivei [...] a Consiliului privind 
cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre). Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluţiile pertinente ale poziţiei 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadenţelor şi moneda în care este 
exprimată datoria, operaţiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate şi alte active 
publice; garanţiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoriile explicite şi 
implicite legate de îmbătrânirea populaţiei 
şi datoria privată, în măsura în care aceasta 
poate reprezenta o datorie contingentă 
implicită pentru guvern). Pe lângă aceasta, 
Comisia ţine seama de orice alţi factori 
care, în opinia statului membru în cauză, 
sunt relevanţi pentru evaluarea globală a 
depăşirii valorii de referinţă, din punct de 
vedere al calităţii, şi pe care statul membru 
i-a prezentat Comisiei şi Consiliului. În 
acest context, o atenţie specială va fi 
acordată contribuţiilor financiare destinate 
promovării solidarităţii internaţionale şi 
atingerii obiectivelor de politică ale 
Uniunii, printre care stabilitatea financiară. 

bugetară în timpul „conjuncturilor 
economice favorabile”, investiţiile publice, 
implementarea politicilor în contextul 
strategiei Uniunii pentru creştere şi locuri 
de muncă şi calitatea generală a finanţelor 
publice, în special respectarea Directivei 
[...] a Consiliului privind cerinţele 
referitoare la cadrele bugetare ale statelor 
membre). Raportul va analiza, de 
asemenea, evoluţiile pertinente ale poziţiei 
datoriei pe termen mediu (acesta va 
reflecta în mod corespunzător în special 
factorii de risc, inclusiv structura 
scadenţelor şi moneda în care este 
exprimată datoria, operaţiunile de stoc-
flux, rezervele acumulate şi alte active 
publice; garanţiile, în principal cele legate 
de sectorul financiar; datoriile explicite şi 
implicite legate de îmbătrânirea populaţiei 
şi datoria privată, în măsura în care aceasta 
poate reprezenta o datorie contingentă 
implicită pentru guvern). Pe lângă aceasta, 
Comisia ţine seama de orice alţi factori 
care, în opinia statului membru în cauză, 
sunt relevanţi pentru evaluarea globală a 
depăşirii valorii de referinţă, din punct de 
vedere al calităţii, şi pe care statul membru 
i-a prezentat Comisiei şi Consiliului. În 
acest context, o atenţie specială va fi 
acordată contribuţiilor financiare destinate 
promovării solidarităţii internaţionale şi 
atingerii obiectivelor de politică ale 
Uniunii, printre care stabilitatea financiară.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera da (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alineatul (5) se înlocuieşte cu 
următorul text:
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„(5) În toate evaluările bugetare din 
cadrul procedurii deficitului excesiv, 
Comisia şi Consiliul ţin seama de 
punerea în aplicare a reformelor 
structurale care conduc la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de creştere 
şi locuri de muncă.”

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul statelor membre în care 
existenţa deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerinţelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera
(b) din TFUE reflectă implementarea unei
reforme a sistemului de pensii care
introduce un sistem cu mai mulţi piloni,
incluzând un pilon obligatoriu finanţat în 
totalitate Comisia şi Consiliul iau de 
asemenea în considerare costul reformei 
pilonului aflat în gestiune publică atunci 
când evaluează evoluţia valorilor 
deficitului şi ale datoriei din cadrul 
procedurii deficitului excesiv. În cazurile 
în care rata datoriei depăşeşte valoarea de 
referinţă, costul reformei va fi luat în 
considerare doar dacă deficitul rămâne 
aproape de valoarea de referinţă. În acest 
scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a
unei astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acesteia, reflectat de evoluţia 
deficitului şi a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformei, costul 
net al acesteia, reflectat de evoluţia 

(7) În cazul statelor membre în care 
existenţa deficitului excesiv sau 
nerespectarea cerinţelor criteriului datoriei 
conform articolului 126 alineatul (2) litera
(b) din TFUE reflectă implementarea unor
reforme structurale care conduc la 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de creştere şi locuri de muncă, Comisia şi 
Consiliul iau de asemenea în considerare
contribuţia pe care aceste reforme o au la 
păstrarea locurilor de muncă sau la 
crearea de locuri de muncă şi la 
reducerea sărăciei, atunci când evaluează 
evoluţia valorilor deficitului şi ale datoriei 
din cadrul procedurii deficitului excesiv. În 
cazurile în care rata datoriei depăşeşte 
valoarea de referinţă, costul reformelor va 
fi luat în considerare doar dacă deficitul 
rămâne aproape de valoarea de referinţă. În 
acest scop, pentru o perioadă de cinci ani 
începând de la data intrării în vigoare a
unor astfel de reforme, se ia în considerare 
costul net al acestora, reflectat de evoluţia 
deficitului şi a datoriei pe baza unui grafic 
liniar descendent. În plus, indiferent de 
data intrării în vigoare a reformelor, costul 



PE454.658v01-00 10/17 PA\852020RO.doc

RO

datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziţie de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiaşi grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din
tratat privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatele (6)-(9) şi (11) din tratat, 
dacă deficitul a scăzut semnificativ şi 
continuu şi a atins un nivel apropiat de cel 
al valorii de referinţă, iar în cazul 
nerespectării cerinţelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeaşi 
atenţie reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parţială sau totală a 
unei astfel de reforme a sistemului de 
pensii.

net al acestora, reflectat de evoluţia
datoriei, trebuie luat în considerare pentru 
o perioadă de tranziţie de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, de completat] pe baza 
aceluiaşi grafic liniar descendent. Costul 
net astfel calculat se ia de asemenea în 
considerare pentru decizia Consiliului în 
temeiul articolului 126 alineatul (12) din
TFUE privind abrogarea unora sau a 
tuturor deciziilor sale în conformitate cu 
articolul 126 alineatele (6)-(9) şi (11) din
TFUE, dacă deficitul a scăzut semnificativ 
şi continuu şi a atins un nivel apropiat de 
cel al valorii de referinţă, iar în cazul 
nerespectării cerinţelor criteriului datoriei, 
dacă datoria s-a înscris pe o traiectorie 
descendentă. În plus, se va acorda aceeaşi 
atenţie reducerii acestui cost net care 
rezultă din anularea parţială sau totală a 
unei astfel de reforme structurale.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Recomandarea Consiliului emisă în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat stabileşte un termen limită 
maxim de şase luni pentru ca respectivul 
stat membru să întreprindă acţiuni 
concrete. Recomandarea Consiliului 
stabileşte, de asemenea, un termen limită 
pentru corectarea deficitului excesiv, care 
trebuie să se realizeze în anul următor 
constatării existenţei sale, cu excepţia 
circumstanţelor speciale. În recomandarea 
sa, Consiliul invită statul membru să atingă 

(4) Recomandarea Consiliului emisă în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din TFUE şi după consultarea 
Parlamentului European stabileşte un 
termen limită maxim de şase luni pentru ca 
respectivul stat membru să întreprindă 
acţiuni concrete. Recomandarea 
Consiliului stabileşte, de asemenea, un 
termen limită pentru corectarea deficitului 
excesiv, care trebuie să se realizeze în anul 
următor constatării existenţei sale, cu 
excepţia circumstanţelor speciale. În 
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obiective bugetare anuale care să permită, 
conform previziunilor care stau la baza 
recomandării, o îmbunătăţire anuală cu cel 
puţin 0,5 % din PIB ca valoare de referinţă, 
a soldului său ajustat ciclic, din care se 
deduc măsurile one-off şi cele temporare, 
pentru a asigura corectarea deficitului 
excesiv în termenul limită prevăzut de 
recomandare.

recomandarea sa, Consiliul, ţinând seama 
pe deplin articolul 9 din TFUE, în special 
în ceea ce priveşte promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, 
garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare şi combaterea 
excluziunii sociale, precum şi în ceea ce 
priveşte obiectivele Uniunii în materie de 
creştere şi locuri de muncă, invită statul 
membru să atingă obiective bugetare 
anuale care să permită, conform 
previziunilor care stau la baza 
recomandării, o îmbunătăţire anuală cu cel 
puţin 0,5 % din PIB ca valoare de referinţă, 
a soldului său ajustat ciclic, din care se 
deduc măsurile one-off şi cele temporare, 
pentru a asigura corectarea deficitului 
excesiv în termenul limită prevăzut de 
recomandare.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care au fost întreprinse 
acţiuni concrete în conformitate cu o 
recomandare emisă în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din tratat, iar 
după adoptarea recomandării în cauză 
survin evenimente economice negative cu 
consecinţe nefavorabile majore pentru 
finanţele publice, Consiliul poate decide, la 
recomandarea Comisiei, adoptarea unei 
recomandări revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din tratat. 
Recomandarea revizuită, care ia în 
considerare factorii relevanţi menţionaţi la 
articolul 2 alineatul (3) din prezentul 
regulament, poate prelungi în special 

(5) În cazul în care au fost întreprinse 
acţiuni concrete în conformitate cu o 
recomandare emisă în temeiul 
articolului 126 alineatul (7) din TFUE, iar 
după adoptarea recomandării în cauză 
survin evenimente economice sau sociale
negative cu consecinţe nefavorabile majore 
pentru finanţele publice, Consiliul poate 
decide, la recomandarea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European, 
adoptarea unei recomandări revizuite în 
temeiul articolului 126 alineatul (7) din 
TFUE. Recomandarea revizuită, care ia în 
considerare factorii relevanţi menţionaţi la 
articolul 2 alineatul (3) din prezentul 
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termenul limită pentru corectarea 
deficitului excesiv, în principiu cu un an. În 
recomandarea sa, Consiliul trebuie să 
evalueze existenţa evenimentelor 
economice negative şi neprevăzute cu 
consecinţe nefavorabile majore pentru 
finanţele publice în raport cu previziunile 
economice. Consiliul poate de asemenea să 
decidă, la recomandarea Comisiei, 
adoptarea unei recomandări revizuite în 
temeiul articolului 126 alineatul (7) din 
tratat, în caz de recesiune economică gravă 
cu caracter general.

regulament, poate prelungi în special 
termenul limită pentru corectarea 
deficitului excesiv, în principiu cu un an. În 
recomandarea sa, Consiliul trebuie să 
evalueze existenţa evenimentelor 
economice sau sociale negative şi 
neprevăzute cu consecinţe nefavorabile 
majore pentru finanţele publice în raport cu 
previziunile economice. Consiliul poate de 
asemenea să decidă, la recomandarea 
Comisiei şi după consultarea 
Parlamentului European, adoptarea unei 
recomandări revizuite în temeiul articolului 
126 alineatul (7) din TFUE, în caz de 
recesiune economică sau socială gravă.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice decizie a Consiliului de a soma 
statul membru participant să ia măsuri de 
reducere a deficitului în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (9) din tratat se ia în 
termen de două luni de la decizia 
Consiliului prin care se constată că nu s-au 
întreprins acţiuni concrete în concordanţă 
cu articolul 126 alineatul (8) din TFUE. În 
somaţia sa, Consiliul invită statul membru 
să îndeplinească obiective bugetare anuale 
care să permită, conform previziunilor care 
stau la baza somaţiei, o îmbunătăţire anuală 
cu cel puţin 0,5 % din PIB ca valoare de 
referinţă, a soldului său ajustat ciclic, din 
care se deduc măsurile one-off şi cele 
temporare, pentru a garanta corectarea 
deficitului excesiv în termenul limită 
prevăzut de somaţie. Consiliul indică de 
asemenea măsurile care sprijină realizarea 

(1) Orice decizie a Consiliului de a soma 
statul membru participant să ia măsuri de 
reducere a deficitului în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (9) din TFUE se ia, 
după consultarea Parlamentului 
European, în termen de două luni de la 
decizia Consiliului prin care se constată că 
nu s-au întreprins acţiuni concrete în 
concordanţă cu articolul 126 alineatul (8) 
din TFUE. În somaţia sa, Consiliul invită 
statul membru să îndeplinească obiective 
bugetare anuale care să permită, conform 
previziunilor care stau la baza somaţiei, o 
îmbunătăţire anuală cu cel puţin 0,5 % din 
PIB ca valoare de referinţă, a soldului său 
ajustat ciclic, din care se deduc măsurile 
one-off şi cele temporare, pentru a garanta 
corectarea deficitului excesiv în termenul 
limită prevăzut de somaţie. Consiliul indică 



PA\852020RO.doc 13/17 PE454.658v01-00

RO

acestor obiective. de asemenea măsurile care sprijină 
realizarea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care au fost întreprinse 
acţiuni concrete în conformitate cu o 
somaţie transmisă în temeiul articolului 
126 alineatul (9) din tratat, iar după 
adoptarea somaţiei în cauză survin 
evenimente economice negative şi 
neprevăzute cu consecinţe nefavorabile 
majore pentru finanţele publice, Consiliul 
poate decide, la recomandarea Comisiei, 
adoptarea unei somaţii revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (9) din tratat. 
Somaţia revizuită, care ia în considerare 
factorii relevanţi menţionaţi la articolul 2 
alineatul (3) din prezentul regulament, 
poate prelungi în special termenul limită 
pentru corectarea deficitului excesiv, în 
principiu cu un an. În somaţia sa, Consiliul 
trebuie să evalueze existenţa evenimentelor 
economice negative şi neprevăzute cu 
consecinţe nefavorabile majore asupra 
finanţelor publice în raport cu previziunile 
economice. Consiliul poate de asemenea să 
decidă, la recomandarea Comisiei, 
adoptarea unei somaţii revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (9) din tratat, în 
caz de recesiune economică gravă cu 
caracter general.

(2) În cazul în care au fost întreprinse 
acţiuni concrete în conformitate cu o 
somaţie transmisă în temeiul articolului 
126 alineatul (9) din TFUE, iar după 
adoptarea somaţiei în cauză survin 
evenimente economice sau sociale 
negative şi neprevăzute cu consecinţe 
nefavorabile majore pentru finanţele 
publice, Consiliul poate decide, la 
recomandarea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European, 
adoptarea unei somaţii revizuite în temeiul 
articolului 126 alineatul (9) din TFUE.
Somaţia revizuită, care ia în considerare 
factorii relevanţi menţionaţi la articolul 2 
alineatul (3) din prezentul regulament, 
poate prelungi în special termenul limită 
pentru corectarea deficitului excesiv, în 
principiu cu un an. În somaţia sa, Consiliul
trebuie să evalueze existenţa evenimentelor 
economice sau sociale negative şi 
neprevăzute cu consecinţe nefavorabile 
majore asupra finanţelor publice în raport 
cu previziunile economice. Consiliul poate 
de asemenea să decidă, la recomandarea 
Comisiei şi după consultarea 
Parlamentului European, adoptarea unei 
somaţii revizuite în temeiul articolului 126 
alineatul (9) din TFUE, în caz de recesiune 
economică sau socială gravă.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când sunt întrunite condiţiile de 
aplicare a articolului 126 alineatul (11) din 
tratat, Consiliul impune sancţiuni în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (11) 
din TFUE. Orice decizie în acest sens se ia 
în termen de maxim patru luni de la decizia 
Consiliului prin care somează statele 
membre participante să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (9) 
din TFUE.

(2) Atunci când sunt întrunite condiţiile de 
aplicare a articolului 126 alineatul (11) din 
TFUE, Consiliul, după consultarea 
Parlamentului European, impune 
sancţiuni în conformitate cu articolul 126 
alineatul (11) din TFUE, ţinând seama pe 
deplin de articolul 9 din TFUE, în special 
în ceea ce priveşte promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, 
garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare şi combaterea 
excluziunii sociale, precum şi în ceea ce 
priveşte obiectivele Uniunii în materie de 
creştere şi locuri de muncă. Orice decizie 
în acest sens se ia în termen de maxim 
patru luni de la decizia Consiliului prin 
care somează statele membre participante 
să ia măsuri în conformitate cu articolul 
126 alineatul (9) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La alineatul (7), trimiterea la „articolul 
4 alineatele (2) şi (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 3605/93” se 
înlocuieşte cu trimiterea la „articolul 3 
alineatele (2) şi (3) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2009”.

7. Articolul 7 se înlocuieşte cu următorul 
text:
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„(7) În cazul în care un stat membru 
participant nu acţionează în 
conformitate cu deciziile succesive ale 
Consiliului, în conformitate cu articolul 
126 alineatele (7) şi (9) din TFUE, 
decizia Consiliului de a impune 
sancţiuni, în conformitate cu articolul 
126 alineatul (11), ţinând totodată seama 
de articolul 9 din TFUE, în special în 
ceea ce priveşte promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, 
garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare şi combaterea 
excluziunii sociale, precum şi în ceea ce 
priveşte obiectivele Uniunii în materie de 
creştere şi locuri de muncă, se ia în 
decurs de şaisprezece luni de la datele de 
raportare stabilite la articolul 3
alineatele (2) şi (3) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2009. În cazul în care se 
aplică articolul 3 alineatul (5) şi articolul 
5 alineatul (2) din prezentul regulament, 
termenul de şaisprezece luni se modifică 
în consecinţă. Procedura de urgenţă se 
utilizează în cazul unui deficit planificat, 
în mod deliberat, pe care Consiliul îl 
consideră excesiv.”

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice decizie a Consiliului de a intensifica 
sancţiunile în conformitate cu articolul 126 
alineatul (11) din tratat se ia în termen de 
maxim două luni de la datele de raportare 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 479/2009. Orice decizie a Consiliului 
privind abrogarea unora sau a tuturor 

Orice decizie a Consiliului de a intensifica 
sancţiunile în conformitate cu articolul 126 
alineatul (11) din TFUE se ia, după 
consultarea Parlamentului European, în 
termen de maxim două luni de la datele de 
raportare prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 479/2009. Orice decizie a Consiliului 
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deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatul (12) din tratat se ia cât de 
curând posibil, în termen de maxim două 
luni de la datele de raportare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 479/2009.

privind abrogarea unora sau a tuturor 
deciziilor sale în conformitate cu articolul 
126 alineatul (12) din TFUE se ia cât de 
curând posibil, în termen de maxim două 
luni de la datele de raportare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 479/2009.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia şi Consiliul monitorizează cu 
regularitate implementarea acţiunilor 
întreprinse:

(1) Comisia şi Consiliul monitorizează cu 
regularitate implementarea acţiunilor 
întreprinse şi raportează Parlamentului 
European rezultatele acesteia:

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
tratat şi se distribuie între statele membre 
participante care nu au deficit excesiv 
determinat în conformitate cu articolul 
126 alineatul (6) din tratat şi care nu fac 
obiectul unei proceduri de dezechilibru 
excesiv în sensul Regulamentului (UE) 
nr. [... / ...], în funcţie de cota lor din 
venitul naţional brut total (VNB) al 
statelor membre eligibile.

Amenzile prevăzute la articolul 12 din 
prezentul regulament constituie „alte 
venituri”, în sensul articolului 311 din 
TFUE şi se utilizează pentru a sprijini
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de investiţii pe termen lung şi locuri de 
muncă.
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