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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Istoric

La 29 septembrie 2010, Comisia a prezentat un pachet legislativ care vizează consolidarea 
guvernanţei economice în UE şi în zona euro. Acest pachet conţine şase propuneri: patru 
dintre acestea vizează aspecte fiscale, inclusiv reforma Pactului de stabilitate şi creştere 
(PSC), iar două regulamente noi vizează depistarea şi redresarea dezechilibrelor 
macroeconomice care apar în UE şi în zona euro.

Comisia propune să fie consolidată respectarea de către statele membre a PSC şi să fie 
aprofundată coordonarea politicilor fiscale. În conformitate cu aşa-zisa componentă 
preventivă a PSC, se modifică Regulamentul în vigoare (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea 
supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, 
pentru a se asigura aderarea de către statele membre la politici bugetare „prudente” în 
perioadele favorabile în vederea creării de rezerve-tampon pentru perioadele dificile. De 
asemenea, în conformitate cu aşa-zisa componentă corectivă, se propune modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind aplicarea procedurii de deficit excesiv pentru a 
garanta că evoluţia datoriei este supravegheată mai îndeaproape şi este tratată pe picior de 
egalitate cu evoluţia deficitului.

În plus, se propune o directivă care introduce cerinţe pentru cadrele bugetare ale statelor 
membre, pentru a încuraja responsabilitatea bugetară prin stabilirea unor cerinţe minime 
pentru cadrele bugetare naţionale şi prin asigurarea alinierii acestora la obligaţiile stabilite în 
tratat. Pentru a sprijini modificările aduse componentelor preventivă şi corectivă ale PSC, 
Comisia propune să fie consolidate şi mecanismele de aplicare în cazul statelor membre din 
zona euro.

Observaţii

Acest proiect de aviz se referă la propunerea Comisiei de regulament privind aplicarea 
eficientă a supravegherii bugetare în zona euro. Raportorul susţine mai multe elemente 
propuse de Comisie, dar doreşte să aducă următoarele modificări principale:

- Aplicarea supravegherii bugetare ar trebui să respecte în toate cazurile obiectivele generale 
ale UE, în special cerinţele de la articolul 9 din TFUE referitoare la promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare şi 
combaterea excluziunii sociale. La fel de important, cadrul de supraveghere consolidat ar 
trebui înfiinţat în contextul semestrului european pentru coordonarea politicilor.

- De asemenea, în vederea consolidării supravegherii bugetare, sistemul de aplicare nu ar 
trebui să conţină numai amenzi (sancţiuni), ci şi stimulente.

- Amenzile colectate de la statele membre care nu respectă recomandările ce le sunt adresate 
ar trebui folosite pentru atingerea obiectivelor pe termen lung ale UE în materie de investiţii şi 
creare de locuri de muncă şi nu ar trebui doar distribuite statelor membre care nu fac obiectul 
unei proceduri de deficit excesiv, potrivit propunerii Comisiei.
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- Rolul Parlamentului European, precum şi cel al parlamentelor naţionale ar trebui consolidat 
pe tot parcursul procesului de supraveghere.

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
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE) prevede, de 
asemenea, că, în definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, 
Uniunea ar trebui să ţină 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 2

Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Consiliul European din 17 iunie 
2010 a adoptat o nouă strategie privind 
ocuparea forţei de muncă şi creşterea 
economică, Strategia Europa 2020, 
pentru a permite Uniunii să iasă din criză 
mai puternică şi să-şi axeze economia pe 
o creştere economică inteligentă, durabilă 
şi favorabilă incluziunii, însoţită de un 
nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, 
al productivităţii şi al coeziunii sociale. De 
asemenea, Consiliul European a hotărât 
să lanseze, la 1 ianuarie 2011, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
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pentru a le permite statelor membre să 
beneficieze în urma unei coordonări 
timpurii la nivelul Uniunii şi pentru a 
favoriza o supraveghere mai intensă şi o 
evaluare simultană atât a măsurilor 
bugetare, cât şi a reformelor structurale 
de stimulare a creşterii şi a ocupării forţei 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea eficientizării aplicării 
supravegherii bugetare sunt necesare 
sancţiuni suplimentare. Aceste sancţiuni 
trebuie să consolideze credibilitatea 
cadrului de supraveghere bugetară din 
Uniune. 

(3) În vederea eficientizării aplicării 
supravegherii bugetare sunt necesare 
stimulente şi sancţiuni suplimentare. 
Aceste stimulente şi sancţiuni ar trebui să 
consolideze credibilitatea cadrului de 
supraveghere bugetară din Uniune.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate acestea, cadrul consolidat al 
supravegherii bugetare ar trebui să 
sprijine creşterea economică şi obiectivele 
în materie de ocupare a forţei de muncă 
ale Uniunii şi ar trebui să fie însoţit, în 
perioadele de criză economică sau 
socială, de eforturi vizând stimularea 
economiei, de măsuri privind protecţia şi 
crearea de locuri de muncă şi coeziunea 
socială, respectând totodată priorităţile şi 
nevoile specifice ale statelor membre.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Consolidarea guvernanţei economice 
ar trebui strâns asociată cu întărirea 
legitimităţii democratice a guvernanţei 
economice din Uniune, obiectiv care ar 
trebui realizat prin implicarea mai 
profundă şi mai promptă a Parlamentului 
European şi a parlamentelor naţionale pe 
tot parcursul procedurilor de coordonare 
a politicilor economice, cu aplicarea 
integrală a instrumentelor oferite de 
TFUE, în special a orientărilor generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre şi ale Uniunii şi a orientărilor 
pentru politicile de ocupare a forţei de 
muncă ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sancţiunile aplicabile statelor membre a 
căror monedă este euro în cadrul 
componentei preventive a Pactului de 
stabilitate şi creştere trebuie să incite 
statele membre să aplice politici bugetare 
prudente. O politică bugetară prudentă 
trebuie să garanteze că rata de creştere a 
cheltuielilor publice nu depăşeşte în 
principiu o rată de creştere prudentă a 
produsului intern brut (PIB) pe termen 

(5) Stimulentele şi sancţiunile aplicabile 
statelor membre a căror monedă este euro 
în cadrul componentei preventive a 
Pactului de stabilitate şi creştere ar trebui
să asigure elaborarea unor politici 
bugetare prudente. O politică bugetară 
prudentă ar trebui să garanteze că rata de 
creştere a cheltuielilor publice nu depăşeşte 
în principiu o rată de creştere prudentă a 
produsului intern brut (PIB) pe termen 
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mediu, cu excepţia cazurilor în care 
depăşirea este compensată prin creşterea 
veniturilor publice, iar reducerile 
discreţionare ale veniturilor sunt 
compensate prin reducerea cheltuielilor.

mediu, cu excepţia cazurilor în care 
depăşirea este compensată prin creşterea 
veniturilor publice, iar reducerile 
discreţionare ale veniturilor sunt 
compensate prin reducerea cheltuielilor.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Consiliul trebuie să aibă posibilitatea 
de a reduce sau a anula sancţiunile impuse 
statelor membre a căror monedă este euro 
pe baza unei propuneri a Comisiei 
formulată în urma unei cereri motivate a 
statului membru vizat. În cadrul 
componentei corective a Pactului de 
stabilitate şi creştere, Comisia trebuie să 
aibă posibilitatea de a propune reducerea 
valorii sancţiunii sau anularea acesteia în 
circumstanţe economice excepţionale. 

(11) Consiliul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a reduce sau a anula 
sancţiunile impuse statelor membre a căror 
monedă este euro pe baza unei propuneri a 
Comisiei formulată în urma unei cereri 
motivate a statului membru vizat. În cadrul 
componentei corective a Pactului de 
stabilitate şi creştere, Comisia ar trebui să 
aibă posibilitatea de a propune reducerea 
valorii sancţiunii sau anularea acesteia în 
circumstanţe economice sau sociale 
excepţionale.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Depozitul nepurtător de dobândă 
trebuie eliberat după corectarea deficitului 
excesiv, în timp ce dobânda acestuia şi 
amenzile colectate trebuie distribuite între 
statele membre a căror monedă este euro, 
care nu sunt în situaţie de deficit excesiv 
şi nu fac nici obiectul unei proceduri de 

(12) Depozitul nepurtător de dobândă ar 
trebui eliberat după corectarea deficitului 
excesiv, în timp ce dobânda acestuia şi 
amenzile colectate ar trebui folosite pentru 
a sprijini realizarea obiectivelor Uniunii 
pe termen lung privind investiţiile şi 
crearea de locuri de muncă.
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dezechilibru excesiv.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Competenţa de adoptare a deciziilor 
individuale de aplicare a mecanismelor de 
sancţionare prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui să îi revină 
Consiliului. În cadrul procesului de 
coordonare a politicilor economice ale 
statelor membre desfăşurat de Consiliu 
conform articolului 121 alineatul (1) din 
tratat, aceste decizii individuale reprezintă 
o continuare inerentă a măsurilor adoptate 
de Consiliu în conformitate cu articolele 
121 şi 126 din tratat şi cu Regulamentul 
(CE) nr. 1466/97 şi Regulamentul (EC) nr. 
1467/97. 

(13) Competenţa de adoptare a deciziilor 
individuale de aplicare a mecanismelor de 
sancţionare prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui să îi revină 
Consiliului. În cadrul procesului de 
coordonare a politicilor economice ale 
statelor membre desfăşurat de Consiliu 
conform articolului 121 alineatul (1) din 
TFUE, aceste decizii individuale reprezintă 
o continuare inerentă a măsurilor adoptate 
de Consiliu în conformitate cu articolele 
121, 126 şi 148 din TFUE şi cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97 şi 
Regulamentul (EC) nr. 1467/97.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte un 
sistem de sancţiuni pentru o mai bună 
aplicare a componentei preventive şi a 
componentei corective a Pactului de 
stabilitate şi creştere în zona euro. 

(1) Prezentul regulament stabileşte un 
sistem de stimulente şi sancţiuni pentru o 
mai bună aplicare a componentei 
preventive şi a componentei corective a 
Pactului de stabilitate şi creştere în zona 
euro.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din tratat, adresează unui stat membru o 
recomandare invitându-l să ia măsurile 
necesare de ajustare în cazul unor devieri 
importante persistente sau foarte grave de 
la o politică bugetară prudentă, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97, la 
propunerea Comisiei, Consiliul impune 
constituirea unui depozit purtător de 
dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepţia situaţiei 
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.

(1) În cazul în care Consiliul, în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (4) 
din TFUE, adresează unui stat membru o 
recomandare invitându-l să ia măsurile 
necesare de ajustare în cazul unor devieri 
importante persistente sau foarte grave de 
la o politică bugetară prudentă, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1466/97, la 
propunerea Comisiei şi după consultarea 
Parlamentului European, Consiliul 
impune constituirea unui depozit purtător 
de dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepţia situaţiei 
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 TFUE. 

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (6) din tratat, 
Consiliul decide existenţa unui deficit 
excesiv într-un stat membru, acesta 
impune, la propunerea Comisiei, 
constituirea unui depozit nepurtător de 
dobândă. Se consideră că decizia este 

(1) În cazul în care, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (6) din TFUE, 
Consiliul decide existenţa unui deficit 
excesiv într-un stat membru, acesta 
impune, la propunerea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European, 
constituirea unui depozit nepurtător de 
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adoptată de Consiliu, cu excepţia situaţiei 
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.

dobândă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepţia situaţiei 
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 TFUE. 

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii depozitului nepurtător de 
dobândă sau anularea acestuia, în virtutea 
unor circumstanţe economice excepţionale 
sau ca urmare a unei cereri motivate 
adresate Comisiei de către statul membru 
în cauză în termen de zece zile de la 
adoptarea deciziei Consiliului în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (6).

(4) Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii depozitului nepurtător de 
dobândă sau anularea acestuia, în virtutea 
unor circumstanţe economice sau sociale 
excepţionale sau ca urmare a unei cereri 
motivate adresate Comisiei de către statul 
membru în cauză în termen de zece zile de 
la adoptarea deciziei Consiliului în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (6) 
din TFUE.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru nu a întreprins în termenul 
prevăzut acţiuni eficiente ca răspuns la 
recomandările sale,în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) din tratat , la 

(1) În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru nu a întreprins în termenul 
prevăzut acţiuni eficiente ca răspuns la 
recomandările sale, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) din TFUE, la 
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propunerea Comisiei, Consiliul hotărăşte 
dacă statul membru trebuie să plătească o 
amendă. Se consideră că decizia este 
adoptată de Consiliu, cu excepţia situaţiei 
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. 

propunerea Comisiei şi după consultarea 
Parlamentului European, ţinând seama 
totodată de dispoziţiile de la articolul 9 din 
TFUE, în special în ceea ce priveşte 
promovarea unui grad ridicat al ocupării 
forţei de muncă, garantarea unei protecţii 
sociale corespunzătoare şi combaterea 
excluziunii sociale, precum şi de 
obiectivele Uniunii în materie de creştere 
economică şi creare de locuri de muncă,
Consiliul hotărăşte dacă statul membru 
trebuie să plătească o amendă. Se consideră 
că decizia este adoptată de Consiliu, cu 
excepţia situaţiei 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 TFUE. 

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii amenzii sau anularea 
acesteia, în virtutea unor circumstanţe 
economice excepţionale sau ca urmare a 
unei cereri motivate adresate Comisiei de 
către statul membru în cauză în termen de 
zece zile de la adoptarea deciziei 
Consiliului în conformitate cu articolul 126 
alineatul (8).

(4) Prin derogare de la dispoziţiile 
alineatului (2), Comisia poate să propună 
reducerea valorii amenzii sau anularea 
acesteia, în virtutea unor circumstanţe 
economice sau sociale excepţionale sau ca 
urmare a unei cereri motivate adresate 
Comisiei de către statul membru în cauză 
în termen de zece zile de la adoptarea 
deciziei Consiliului în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) din tratat.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânda acumulată de Comisie la 
depozitele constituite în conformitate cu 
articolul 4 şi amenzile colectate în 
conformitate cu articolul 5 constituie „alte 
venituri”, conform articolului 311 din 
tratat, şi se distribuie, proporţional cu 
ponderea lor în venitul naţional brut total 
al statelor membre eligibile, statelor 
membre a căror monedă este euro şi care 
nu înregistrează un deficit excesiv 
determinat conform articolului 126 
alineatul (6) din tratat şi nu fac obiectul 
unei proceduri de dezechilibru excesiv în 
sensul Regulamentului (UE) nr. […/…]. 

Dobânda acumulată de Comisie la 
depozitele constituite în conformitate cu 
articolul 4 şi amenzile colectate în 
conformitate cu articolul 5 constituie „alte 
venituri”, conform articolului 311 din 
TFUE, şi se folosesc pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor Uniunii pe termen 
lung în materie de investiţii şi creare de 
locuri de muncă.

Or. en


