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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Istoric

La 29 septembrie 2010, Comisia a prezentat un pachet legislativ menit să consolideze 
guvernanţa economică în UE şi în zona euro. Acest pachet este alcătuit din şase propuneri:
patru dintre ele tratează aspecte fiscale, inclusiv o reformă a Pactului de stabilitate şi creştere 
(PSC), iar celelalte două au drept scop să identifice şi să abordeze dezechilibrele 
macroeconomice emergente din cadrul UE şi al zonei euro.

Comisia propune să se consolideze respectarea de către statele membre a PSC, precum şi să se 
aprofundeze coordonarea politicii fiscale. În conformitate cu aşa-numita componentă 
preventivă 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 aplică politici fiscale „prudente” în perioadele de 
conjunctură favorabilă pentru a constitui rezerva necesară în perioadele de conjunctură 
nefavorabilă. În plus, în conformitate cu aşa-numita componentă corectivă, sunt propuse 
amendamente la Regulamentul 1467/97 în ceea ce priveşte „punerea în aplicare a procedurii 
deficitului excesiv”, pentru a garanta faptul că evoluţia datoriei este monitorizată mai atent şi 
că i se acordă un statut egal cu cel al evoluţiei deficitului.

În plus, se propune o directivă care introduce cerinţe referitoare la cadrele bugetare ale 
statelor membre, pentru a încuraja responsabilitatea bugetară prin stabilirea unor cerinţe 
minime privind cadrele bugetare naţionale şi prin garantarea faptului că aceste cadre sunt în 
conformitate cu obligaţiile stabilite în tratat. Pentru a sprijini modificările aduse componentei 
preventive şi celei corective a PSC, Comisia a propus, de asemenea, consolidarea 
mecanismelor de executare pentru statele membre din zona euro.

Observaţii

Prezentul proiect de aviz vizează propunerea de directivă a Comisiei privind cerinţele 
referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre. În general, raportorul pentru aviz salută 
propunerile prezentate cu scopul de a asigura îmbunătăţiri ale cadrelor bugetare naţionale şi 
de a încuraja statele membre să adopte decizii mai bune în domeniul bugetar în viitor. În 
special, sunt necesare propuneri referitoare la o raportare statistică mai bună a datelor fiscale, 
cu scopul de a evita repetarea experienţelor recente din anumite state membre. În mod similar, 
propunerile referitoare la birourile bugetare independente, la normele bugetare naţionale, 
precum şi la un cadru multianual obligatoriu de stabilire a bugetului ar trebui să contribuie la 
asigurarea unei stabilităţi bugetare îmbunătăţite.

Cu toate acestea, raportorul pentru aviz consideră că sunt necesare anumite clarificări şi 
modificări şi, prin urmare, propune amendamente care abordează următoarele aspecte:

- Obiectivul general al prezentei propuneri ar trebui să fie legat în mod clar de obiectivele 
primordiale ale UE şi, în special, de cerinţele articolului 9 TFUE privind promovarea unui 
nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare şi 
combaterea excluziunii sociale. Un aspect la fel de important este că normele propuse pentru a 
face posibilă o îmbunătăţire a cadrelor bugetare naţionale ar trebui să fie elaborate în 
contextul semestrului european de coordonare a politicilor.
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- Cerinţele care vizează cadrele bugetare naţionale nu ar trebui să asigure doar faptul că 
planificarea bugetară a statelor membre se bazează pe previziuni realiste, ci ar trebui să 
garanteze, de asemenea, că se acordă o atenţie corespunzătoare sustenabilităţii sistemelor lor 
de protecţie socială, inclusiv a schemelor de pensii şi a sistemelor de sănătate.

- Cerinţele care vizează cadrele bugetare naţionale ar trebui, în plus, să fie elaborate astfel 
încât să încurajeze statele membre şi să le permită acestora o marjă de manevră necesară 
pentru investiţiile publice orientate spre dezvoltare, în domenii precum educaţia şi formarea 
profesională, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor UE în domeniul creşterii 
economice şi ocupării forţei de muncă.

AMENDAMENTE

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 directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE) prevede 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 directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Consiliul European din 17 iunie 
2010 a adoptat o nouă strategie pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de 
muncă, strategia Europa 2020, pentru a-i 
permite Uniunii să iasă din criză mai 
puternică şi să-şi direcţioneze economia 
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către o creştere economică inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, însoţită 
de un nivel ridicat al ocupării forţei de 
muncă, al productivităţii şi al coeziunii 
sociale. Consiliul European a decis 
totodată să lanseze, la 1 ianuarie 2011, 
semestrul european de coordonare a 
politicilor, cu scopul de a permite statelor 
membre să beneficieze de o coordonare 
prealabilă la nivelul Uniunii şi de a face 
posibilă o supraveghere consolidată şi o 
evaluare simultană atât a măsurilor 
bugetare, cât şi a reformelor structurale 
care promovează creşterea şi ocuparea 
forţei de muncă.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre trebuie să evite 
politicile fiscale prociclice şi să îşi 
intensifice eforturile de consolidare 
bugetară în perioadele de conjunctură 
favorabilă. Normele bugetare numerice 
bine definite contribuie la realizarea 
acestor obiective.

(13) Statele membre trebuie să evite 
politicile fiscale prociclice şi să îşi 
intensifice eforturile de consolidare 
bugetară în perioadele de conjunctură 
favorabilă. Eforturile de consolidare 
bugetară ar trebui să permită, de 
asemenea, o marjă de manevră, în special 
pentru investiţiile publice care fac posibilă 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în 
materie de creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă. Normele bugetare 
numerice bine definite contribuie la 
realizarea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că 
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planificarea bugetară se bazează pe 
previziuni macroeconomice şi bugetare 
realiste, care utilizează informaţiile cele 
mai actuale. Planificarea bugetară se 
bazează pe scenariul macrobugetar cel mai 
probabil sau pe un scenariu mai prudent, 
care evidenţiază în detaliu abaterile de la 
scenariul macrobugetar cel mai probabil.
Previziunile macroeconomice şi bugetare 
trebuie elaborate ţinând cont, atunci când 
este cazul, de previziunile Comisiei.
Diferenţele dintre scenariul macrobugetar 
ales şi previziunile Comisiei trebuie 
explicate.

planificarea bugetară se bazează pe 
previziuni macroeconomice şi bugetare 
realiste, care utilizează informaţiile cele 
mai actuale şi care ţin seama în mod 
corespunzător de sustenabilitatea 
sistemelor lor de protecţie socială, inclusiv 
a schemelor de pensii şi a sistemelor de 
sănătate. Planificarea bugetară se bazează 
pe scenariul macrobugetar cel mai probabil 
sau pe un scenariu mai prudent, care 
evidenţiază în detaliu abaterile de la 
scenariul macrobugetar cel mai probabil.
Previziunile macroeconomice şi bugetare 
trebuie elaborate ţinând cont, atunci când 
este cazul, de previziunile Comisiei.
Diferenţele dintre scenariul macrobugetar 
ales şi previziunile Comisiei trebuie 
explicate.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să dispună de 
norme bugetare numerice care să 
promoveze cu succes respectarea 
obligaţiilor în domeniul politicii bugetare a 
statelor membre, conform tratatului.
Aceste norme trebuie să includă în special:

Statele membre trebuie să dispună de 
norme bugetare numerice care să 
promoveze cu succes respectarea 
obligaţiilor în domeniul politicii bugetare a 
statelor membre, conform TFUE, 
permiţând totodată o marjă de manevră, 
în special pentru investiţiile publice care 
fac posibilă îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de creştere economică 
şi ocuparea forţei de muncă. Aceste 
norme trebuie să includă în special:

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adoptarea unui orizont de planificare 
bugetară multianual, inclusiv respectarea 
obiectivelor bugetare pe termen mediu.

(b) adoptarea unui orizont de planificare 
bugetară multianual, inclusiv respectarea 
obiectivelor bugetare pe termen mediu, 
ţinând seama de articolul 9 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 de 
obiectivele Uniunii în materie de creştere 
economică şi de ocuparea forţei de 
muncă.

Or. en


