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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Istoric

În noiembrie 2011, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat formal pachetul legislativ 
care vizează consolidarea guvernanţei economice în UE şi în zona euro. Acest pachet conţine 
şase propuneri: patru dintre acestea vizează aspecte bugetare, inclusiv reforma Pactului de 
stabilitate şi de creştere (PSC), iar două regulamente noi vizează depistarea şi redresarea 
dezechilibrelor macroeconomice care apar în UE şi în zona euro.

Atât regulamentul privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi 
coordonarea politicilor economice, cât şi regulamentul privind accelerarea şi clarificarea 
aplicării procedurii de deficit excesiv au avut scopul de a consolida disciplina bugetară în UE.  
Regulamentul privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro a furnizat un 
sistem suplimentar de mecanisme de punere în aplicare sub forma unor sancţiuni financiare 
pentru statele membre ale zonei euro. 

Observaţii

Propunerea Comisiei de regulament stabileşte dispoziţii suplimentare în materie de 
monitorizare pentru politicile bugetare naţionale, propune un calendar bugetar comun şi cere o 
monitorizare mai strictă a deciziilor bugetare ale statelor membre, cu respectarea procedurii 
de deficit excesiv.

Raportorul salută iniţiativa monitorizării sincronizate a politicilor bugetare, în special 
dispoziţiile referitoare la stabilirea unui calendar bugetar comun şi a unor cadre bugetare 
bazate pe reguli, precum şi la supravegherea consolidată a statelor membre, în conformitate cu 
procedura de deficit excesiv. Cu toate acestea, raportorul consideră că realizarea supravegherii 
bugetare ar trebui să fie întotdeauna în conformitate cu obiectivele globale ale UE şi să 
respecte mai ales cerinţele prevăzute la articolul 9 din TFUE privind promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă şi garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare.

În egală măsură, raportorul consideră că politica bugetară a UE ar trebui să fie pe deplin 
aliniată la noua strategie privind ocuparea forţei de muncă şi creştere economică, la Strategia 
UE2020, care are, de asemenea, scopul de a ajuta UE să iasă din criză şi să orienteze 
economia UE spre o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, însoţită de niveluri 
ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi coeziune socială.

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:



PE480.645v01-00 4/12 PA\889992RO.doc

RO

Amendamentul 1

Propunerea de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consiliul European reunit la 17 iunie 
2010 a adoptat o nouă strategie pentru 
ocuparea forţei de muncă şi creştere 
economică, Strategia Europa 2020, 
pentru a permite Uniunii să iasă din criză 
mai puternică şi să-şi orienteze economia 
către o creştere inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, însoţită de un nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, al 
productivităţii şi al coeziunii sociale.

Or. en

Justificare

Noul regulament din domeniul guvernanţei economice ar trebui aliniat cu obiectivele 
Strategiei UE2020 a Uniunii. 

Amendamentul 2

Propunerea de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Soliditatea finanţelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante trebuie identificate cât mai 
curând posibil. Statele membre trebuie să 
beneficieze nu doar de pe urma stabilirii 
unor principii directoare şi a unor obiective 
bugetare, ci şi a monitorizării sincronizate 
a politicilor lor bugetare. 

(5) Echilibrul finanţelor publice se asigură 
cel mai bine în faza de planificare, iar 
erorile flagrante trebuie identificate cât mai 
curând posibil. Statele membre trebuie să 
beneficieze nu doar de pe urma stabilirii 
unor principii directoare şi a unor obiective 
bugetare, ci şi a revizuirii sincronizate a 
politicilor lor bugetare. 

Or. en
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Amendamentul 3

Propunerea de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Stabilirea unui calendar bugetar comun 
pentru statele membre a căror monedă este 
euro trebuie să ducă la o mai bună 
sincronizare a principalilor paşi necesari
în elaborarea bugetelor naţionale, 
contribuind astfel la eficacitatea 
Semestrului european pentru coordonarea 
politicilor bugetare. Adoptarea unui 
calendar bugetar comun trebuie să permită 
sinergii mai puternice, facilitând 
coordonarea politicilor între statele 
membre a căror monedă este euro, şi să 
garanteze că recomandările Consiliului şi 
ale Comisiei sunt corect integrate în 
procesul naţional de adoptare a bugetului.

(6) Stabilirea unui calendar bugetar comun 
pentru statele membre a căror monedă este 
euro poate să ducă la o mai bună 
sincronizare a datelor de bază necesare în 
elaborarea bugetelor naţionale, contribuind 
astfel la eficacitatea Semestrului european 
pentru coordonarea politicilor bugetare şi 
la promovarea creşterii şi a ocupării forţei 
de muncă. Adoptarea unui calendar 
bugetar comun trebuie să permită sinergii 
mai puternice, facilitând coordonarea 
politicilor între statele membre a căror 
monedă este euro, şi să garanteze că 
recomandările Parlamentului European, 
ale Consiliului şi ale Comisiei sunt corect 
integrate în procesul naţional de adoptare a 
bugetului.

Or. en

Amendamentul 4

Propunerea de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susţinerea unor politici bugetare 
solide şi sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naţionale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii trebuie să fie un element crucial 
pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate şi creştere. Mai exact, statele 
membre trebuie să pună în aplicare norme 
bugetare care să asigure echilibrul 
structural şi care să transpună în legislaţia 

(7) Există dovezi solide care atestă 
eficacitatea cadrelor bugetare bazate pe 
reguli în susţinerea unor politici bugetare 
solide şi sustenabile. Introducerea unor 
reguli bugetare naţionale care corespund 
obiectivelor bugetare stabilite la nivelul 
Uniunii trebuie să fie un element crucial 
pentru asigurarea respectării Pactului de 
stabilitate şi creştere. Mai exact, statele 
membre trebuie să pună în aplicare norme 
bugetare care să asigure echilibrul 
structural şi care să transpună în legislaţia 
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naţională principiile cadrului bugetar al 
Uniunii. Această transpunere trebuie să se 
realizeze prin intermediul unor reguli 
obligatorii, de preferinţă cu caracter 
constituţional, care să demonstreze 
angajamentul ferm al autorităţilor naţionale 
în ceea ce priveşte Pactul de stabilitate şi 
creştere.

naţională principiile cadrului bugetar şi 
referitor la ocuparea forţei de muncă al 
Uniunii. Această transpunere trebuie să se 
realizeze prin intermediul unor reguli 
naţionale obligatorii, care să demonstreze 
angajamentul ferm al autorităţilor naţionale 
în ceea ce priveşte Pactul de stabilitate şi 
creştere.

Or. en

Amendamentul 5

Propunerea de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Previziunile macroeconomice şi 
bugetare nerealiste şi părtinitoare pot 
înfrâna considerabil eficacitatea planificării 
bugetare şi prin urmare pot îngreuna 
respectarea disciplinei bugetare. Previziuni 
macroeconomice obiective şi realiste pot fi 
furnizate de organisme independente.

(8) Previziunile macroeconomice şi 
bugetare nerealiste şi părtinitoare pot 
înfrâna considerabil eficacitatea planificării 
bugetare şi prin urmare pot îngreuna 
respectarea disciplinei bugetare. Previziuni 
macroeconomice obiective şi mai realiste 
pot fi furnizate de organisme independente.

Or. en

Amendamentul 6

Propunerea de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Această supraveghere care devine 
treptat din ce în ce mai strictă va veni în 
completarea dispoziţiilor Pactului de 
stabilitate şi creştere şi va consolida 
supravegherea disciplinei bugetare în 
statele membre a căror monedă este euro. 
O procedură de monitorizare din ce în ce 
mai severă trebuie să contribuie la 
îmbunătăţirea rezultatelor bugetare, în 

(9) Această revizuire care devine treptat 
din ce în ce mai strictă va veni în 
completarea dispoziţiilor Pactului de 
stabilitate şi creştere şi va consolida 
revizuirea disciplinei bugetare în statele 
membre a căror monedă este euro. O 
procedură de revizuire din ce în ce mai 
severă trebuie să contribuie la 
îmbunătăţirea rezultatelor bugetare, în 
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beneficiul tuturor statelor membre a căror 
monedă este euro. În cadrul unei astfel de 
proceduri, o monitorizare mai atentă este 
deosebit de importantă pentru statele 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv.

beneficiul tuturor statelor membre a căror 
monedă este euro. În cadrul unei astfel de 
proceduri, o revizuire mai atentă este 
deosebit de importantă pentru statele 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv.

Or. en

Amendamentul 7

Propunerea de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Monitorizarea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia trebuie să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările trebuie prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare 
trebuie să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluţii de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei trebuie să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acţiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 
acţiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul trebuie să îşi 
formuleze decizia ţinând cont şi de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate.

(12) Revizuirea mai strictă a statelor 
membre care fac obiectul unei proceduri de 
deficit excesiv trebuie să permită 
identificarea riscurilor legate de 
respectarea termenului de corectare a 
deficitului excesiv de către statele membre 
respective. În cazul în care sunt identificate 
astfel de riscuri, Comisia trebuie să emită 
recomandări adresate statelor membre 
respective privind măsurile care trebuie 
luate într-un anumit interval de timp. 
Recomandările trebuie prezentate 
parlamentelor statelor membre în cauză la 
solicitarea acestora. Această evaluare 
trebuie să permită combaterea rapidă a 
oricăror evoluţii de natură să pericliteze 
corectarea deficitului excesiv în intervalul 
stabilit. Evaluarea respectării 
recomandărilor Comisiei trebuie să facă 
parte din evaluarea continuă realizată de 
Comisie cu privire la acţiunile întreprinse 
în vederea corectării deficitului excesiv. 
Atunci când decide dacă s-au întreprins 
acţiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului excesiv, Consiliul trebuie să îşi 
formuleze decizia ţinând cont şi de 
respectarea sau nerespectarea 
recomandărilor Comisiei de către statele 
membre vizate, precum şi de măsura în 
care aceasta afectează obiectivele în 



PE480.645v01-00 8/12 PA\889992RO.doc

RO

materie de ocupare a forţei de muncă. În 
caz de nerespectare a obligaţiilor ar trebui 
să se aibă în vedere sancţiuni. Cu toate 
acestea, fiecare stat membru ar trebui să 
îşi păstreze suveranitatea bugetară. În 
toate evaluările bugetare din cadrul 
procedurii de deficit excesiv, Comisia şi 
Consiliul ţin seama în mod corespunzător 
de implementarea sistemelor de securitate 
socială care conduc la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de creştere 
durabilă.

Or. en

Justificare

În cadrul consolidării bugetare ar trebui să existe spaţiu de manevră, în special pentru 
realizarea de investiţii cruciale pe termen lung şi pentru realizarea reformelor structurale. 

Amendamentul 8

Propunerea de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre îşi fac publice anual, 
până cel târziu la data de 15 aprilie, 
planurile bugetare pe termen mediu în 
conformitate cu cadrul bugetar pe termen 
mediu, pe baza unor previziuni 
macroeconomice independente, precum şi 
programele de stabilitate.

(1) Statele membre îşi fac publice anual, 
până cel târziu la data de 15 aprilie, 
planurile bugetare şi de investiţii 
economice pe termen mediu în 
conformitate cu cadrul bugetar pe termen 
mediu, pe baza unor previziuni 
macroeconomice independente, precum şi 
programele de stabilitate.

Or. en



PA\889992RO.doc 9/12 PE480.645v01-00

RO

Amendamentul 9

Propunerea de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre dispun de norme 
bugetare numerice privind soldul bugetar 
care pun în aplicare în cadrul proceselor 
bugetare naţionale obiectivele bugetare pe 
termen mediu, astfel cum sunt definite la 
articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97. Aceste norme se referă la 
administraţia publică în ansamblu şi au 
caracter obligatoriu, de preferinţă 
constituţional.

(1) Statele membre dispun de norme 
bugetare numerice privind soldul bugetar 
care pun în aplicare în cadrul proceselor 
bugetare naţionale obiectivele bugetare pe 
termen mediu, astfel cum sunt definite la 
articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97. Aceste norme naţionale se referă 
la administraţia publică în ansamblu şi au 
caracter obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 10

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o evaluare a compatibilităţii 
proiectului de plan bugetar cu obiectivele 
Uniunii privind creşterea economică şi 
ocuparea forţei de muncă, cu orientările 
generale privind politicile economice ale 
statelor membre şi ale Uniunii şi cu
orientările privind politicile de ocupare a 
forţei de muncă ale statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 11

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cheltuielile şi veniturile vizate, ca 
procent din PIB, pentru administraţia 
publică şi principalele lor componente, 
luându-se în considerare condiţiile şi 
criteriile de stabilire a traiectoriei de 
creştere a cheltuielilor publice şi 
excluzându-se măsurile discreţionare în 
materie de venituri în temeiul articolului 5 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97;

(c) cheltuielile şi veniturile vizate, ca 
procent din PIB, pentru administraţia 
publică şi principalele lor componente, 
luându-se în considerare condiţiile şi 
criteriile de stabilire a traiectoriei de 
creştere a cheltuielilor publice şi 
excluzându-se măsurile discreţionare în 
materie de venituri în temeiul articolului 5 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1466/9, şi impactul acestora asupra 
creşterii şi ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 12

Propunerea de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care constată abateri 
deosebit de grave de la obligaţiile de 
politică bugetară prevăzute de Pactul de 
stabilitate şi creştere, Comisia solicită, în 
termen de două săptămâni de la
prezentarea proiectului de plan bugetar, un 
proiect de plan bugetar revizuit din partea 
statului membru în cauză. Această 
solicitare trebuie să fie comunicată 
public.

(5) În cazul în care constată abateri 
deosebit de grave de la obligaţiile de 
politică bugetară prevăzute de Pactul de 
stabilitate şi creştere, Comisia solicită, în 
termen de două săptămâni de la 
prezentarea proiectului de plan bugetar, un 
proiect de plan bugetar revizuit din partea 
statului membru în cauză. Comisia publică 
solicitarea sa, precum şi răspunsul 
statului membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Avizul menţionat la alineatul (1) 
include o evaluare a angajamentului 
statului membru faţă de strategiile şi 
obiectivele de politică adoptate de 
Consiliul European.

Or. en

Amendamentul 14

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Eurogrupul analizează avizele Comisiei 
cu privire la planurile bugetare naţionale, 
precum şi situaţia şi perspectivele bugetare 
pentru zona euro în ansamblu pe baza 
evaluării generale efectuate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3). Această 
evaluare se publică.

(4) Eurogrupul analizează avizele Comisiei 
cu privire la planurile bugetare naţionale, 
precum şi situaţia şi perspectivele bugetare 
pentru zona euro în ansamblu pe baza 
evaluării generale efectuate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (3). Eurogrupul 
poate prezenta recomandări Consiliului.
Această evaluare se publică.

Or. en

Amendamentul 15

Propunerea de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei şi Comitetului economic şi 
financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administraţia publică şi subsectoarele 

(3) Statul membru transmite în mod regulat 
Comisiei şi Comitetului economic şi 
financiar sau oricărui subcomitet pe care 
CEF îl desemnează în acest scop, pentru 
administraţia publică şi subsectoarele 
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acesteia, rapoarte cu privire la execuţia 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreţionare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât şi pe 
partea de venituri, obiectivele în materie de 
venituri şi cheltuieli publice, precum şi 
informaţii cu privire la măsurile adoptate şi 
la natura măsurilor care urmează să fie 
luate pentru atingerea obiectivelor. 
Raportul se publică.

acesteia, rapoarte cu privire la execuţia 
bugetară de pe întreg parcursul anului, 
impactul bugetar al măsurilor discreţionare 
luate atât pe partea de cheltuieli, cât şi pe 
partea de venituri, dezvoltarea 
macroeconomică, inclusiv ocuparea forţei 
de muncă, obiectivele în materie de 
venituri şi cheltuieli publice, precum şi 
informaţii cu privire la măsurile adoptate şi 
la natura măsurilor care urmează să fie 
luate pentru atingerea obiectivelor. 
Raportul se publică.

Or. en


