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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Procedurile de supraveghere bugetară și economică a statelor membre elaborate de Uniunea 
Europeană și de zona euro pentru a face față unei crize economice și financiare, care a debutat 
în 2008, trebuie adoptate cu o viziune amplă a problemelor economice și sociale pe care 
această criză le-a provocat.

Degradarea situației financiare mondiale a condus la încetinirea gravă a creșterii economice a 
Uniunii și la dificultăți bugetare serioase pentru statele membre. Dar dacă una dintre soluțiile 
la aceste provocări constă în coordonarea politicilor economice și sociale între statele 
membre, această coordonare trebuie să respecte un anumit număr de principii:

- coordonarea nu se poate concentra doar pe situația bugetară a statelor membre, ci trebuie 
să ia în considerare investițiile necesare pentru piața forței de muncă și îmbunătățirea 
situației sociale; trebuie luate în considerare investiții publice în formare profesională sau 
în cercetare, menite să sporească competitivitatea statului, sau un sistem de protecție 
socială eficace și garanții sociale minime care să contribuie la lupta împotriva sărăciei și la 
menținerea consumului intern și, drept urmare, la o mai bună rezistență la criză;

- coordonarea trebuie să realizată în conformitate cu principiile democratice ale Uniunii; 
parlamentele, cel european sau cele naționale, compuse din reprezentanți aleși, trebuie să 
fie informate pe deplin și în mod regulat, la nivel de egalitate cu Comisia sau Consiliul;

- coordonarea nu poate să contravină principiilor naționale și europene ale dialogului social; 
drepturile fundamentale la negociere colectivă și la grevă nu pot fi puse sub semnul 
întrebării prin reformele structurale și reformele pieței forței de muncă preconizate în 
statele membre;

- coordonarea ține cont de ansamblul obiectivelor și de textele fundamentale ale Uniunii; 
măsurile prevăzute pentru atingerea obiectivelor Strategiei UE 2020 privind ocuparea 
forței de muncă sau lupta împotriva sărăciei și respectarea clauzei sociale orizontale a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene contribuie la redresarea economică a 
Uniunii.
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AMENDAMENTE

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:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza mondială din ultimii trei ani a
adus prejudicii grave creșterii economice și 
stabilității financiare și a provocat o 
puternică deteriorare a situației deficitului 
și a datoriei publice în statele membre, 
determinându-le pe unele dintre acestea să 
solicite asistență financiară în afara 
Uniunii.

(1) Criza mondială și reducerea activității 
economice din ultimii trei ani au adus 
prejudicii grave creșterii economice și 
stabilității financiare și au provocat o 
puternică deteriorare a condițiilor 
financiare, economice și sociale, precum 
și a situației deficitului și a datoriei publice 
în statele membre, determinându-le pe 
unele dintre acestea să solicite asistență 
financiară în afara Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În ciuda unor semne pozitive de 
redresare în 2009, nivelul de redresare a 
pieței forței de muncă a fost prea scăzut 
pentru a reduce în mod stabil rata ridicată 
a șomajului. Perioada medie a șomajului 
s-a prelungit, iar șomajul în rândul 
tinerilor a crescut în multe state membre. 
În toamna anului 2011, Comisia a revizuit 
în mod semnificativ previziunea de 
creștere economică pentru 2012, 
diminuând procentul de la 1,25 % la 
0,5 % în Uniune și în zona euro. În 
consecință, se preconizează o înghețare a 
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creșterii ratei de ocupare a forței de 
muncă.

Or. fr

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Deși au fost luate măsuri pentru 
echilibrarea efectelor negative ale crizei 
financiare, impactul acestei crize asupra 
economiei reale, asupra pieței forței de 
muncă și asupra bunăstării cetățenilor se 
resimte în mod evident.

Or. fr

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În conformitate cu articolul 9 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea ține seama de 
cerințele privind promovarea unui nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale adecvate, 
combaterea excluziunii sociale, precum și 
un nivel ridicat de educație, formare 
profesională și protecție a sănătății 
umane în procesul de definire și punere în 
aplicare a politicilor și acțiunilor sale.

Or. fr
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Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Legislația Uniunii trebuie să asigure 
coerența perfectă a cadrului de 
supraveghere multilaterală al Uniunii, 
instituit prin tratat, cu eventualele condiții 
de politică ce însoțesc asistența financiară 
externă. Pentru a se asigura integrarea 
economică și financiară a statelor membre 
a căror monedă este euro se impune o 
supraveghere mai severă, astfel încât să se 
evite contaminarea altor țări din zona euro 
atunci când un stat membru se confruntă cu 
dificultăți legate de stabilitatea sa 
financiară.

(2) Legislația Uniunii trebuie să asigure 
coerența perfectă a cadrului de 
supraveghere multilaterală al Uniunii, 
instituit prin tratat, cu eventualele condiții 
de politică ce însoțesc asistența financiară 
externă, însoțită de stimulente pentru 
promovarea creșterii economice, a 
ocupării forței de muncă și a progresului 
social. Pentru a se asigura integrarea 
economică și financiară a statelor membre 
a căror monedă este euro se impune o 
supraveghere mai severă, astfel încât să se 
evite contaminarea altor țări din zona euro 
atunci când un stat membru se confruntă cu 
dificultăți legate de stabilitatea sa 
financiară.

Or. fr

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru a cărui monedă este 
euro trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte atunci când se 
confruntă - sau riscă să se confrunte – cu 
perturbări financiare grave, pentru a se 
asigura revenirea rapidă la o situație 
normală și protecția celorlalte state 
membre din zona euro împotriva 
eventualelor efecte colaterale negative. O 
supraveghere mai strictă presupune un 
acces mai larg la informațiile necesare 
pentru o monitorizare amănunțită a situației 
economice, bugetare și financiare, precum 
și o raportare periodică către Comitetul 
economic și financiar (CEF) sau către orice 

(4) Un stat membru a cărui monedă este 
euro trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri mai stricte atunci când se 
confruntă - sau riscă să se confrunte – cu 
perturbări financiare grave, pentru a se 
asigura revenirea rapidă la o situație 
normală și protecția celorlalte state 
membre din zona euro împotriva 
eventualelor efecte colaterale negative. O 
supraveghere mai strictă presupune un 
acces mai larg la informațiile necesare 
pentru o monitorizare amănunțită a situației 
economice, sociale, a locurilor de muncă, 
bugetare și financiare, precum și stabilirea 
unei raportări periodice către Comitetul 
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subcomitet desemnat de CEF în acest scop. 
Aceleași modalități de supraveghere 
trebuie să se aplice și statelor membre care 
solicită asistență preventivă de la Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
Mecanismul european de stabilitate (MES), 
Fondul Monetar Internațional (FMI) sau de 
la o altă instituție financiară internațională.

economic și financiar (CEF), Comitetul 
european pentru ocuparea forței de 
muncă (EMCO) și Comitetul pentru 
protecție socială (CPS) sau către orice 
subcomitet desemnat de aceste comitete în 
acest scop. Aceleași modalități de 
supraveghere trebuie să se aplice și statelor 
membre care solicită asistență preventivă 
de la Fondul european de stabilitate 
financiară (FESF), Mecanismul european 
de stabilitate (MES), Fondul Monetar 
Internațional (FMI) sau de la o altă 
instituție financiară internațională.

Or. fr

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Supravegherea situației economice și 
bugetare trebuie să fie considerabil 
înăsprită în cazul statelor membre care fac 
obiectul unor programe de ajustare 
macroeconomică. Dată fiind complexitatea 
acestor programe, celelalte procese de 
supraveghere economică și bugetară 
trebuie suspendate pe durata programelor 
de ajustare macroeconomică, pentru a se 
evita suprapunerea obligațiilor de 
raportare.

(5) Supravegherea situației economice și 
sociale, bugetare și a forței de muncă
trebuie să fie considerabil înăsprită în cazul 
statelor membre care fac obiectul unor 
programe de ajustare macroeconomică. 
Dată fiind complexitatea acestor programe, 
celelalte procese de supraveghere 
economică și bugetară trebuie suspendate 
pe durata programelor de ajustare 
macroeconomică, pentru a se evita 
suprapunerea obligațiilor de raportare.

Or. fr

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este necesar să se instituie reguli pentru 
a favoriza dialogul dintre instituțiile 

(6) Este necesar să se instituie reguli pentru 
a favoriza dialogul dintre instituțiile 
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Uniunii, mai exact Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia, și pentru a asigura o 
mai mare transparență și mai multă 
responsabilitate.

Uniunii, mai exact Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia, precum și dialogul 
dintre instituțiile Uniunii și partenerii 
sociali, și pentru a asigura o mai mare 
transparență și mai multă responsabilitate.

Or. fr

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O decizie privind nerespectarea de 
către un stat membru a programului său 
de ajustare ar presupune și o suspendare 
a plăților sau angajamentelor din fonduri 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 
21 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 
nr. XXX de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006,

(7) Statele membre care sunt afectate sau 
amenințate de dificultăți grave în ceea ce 
privește stabilitatea lor financiară și/sau 
care primesc sau ar putea primi asistență 
financiară, depind de solidaritatea 
europeană. Fondurile structurale 
europene și Fondul de coeziune pot 
contribui în mod esențial, asigurând 
faptul că sunt realizate investiții cu scopul 
de a realiza obiectivele de creștere 
economică a Uniunii și cele ale strategiei 
pentru ocuparea forței de muncă, chiar și 
în situația unor constrângeri financiare. 
Un proiect de program de adaptare ar 
putea fi însoțit, așadar, de o cerere din 
partea statului membru în cauză pentru a 
beneficia de o creștere temporară a 
plăților sau de plata soldului final din 
fondurile structurale și Fondul de 
coeziune.

Or. fr

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punerea în aplicare a prezentului 
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regulament este conformă cu articolul 
153 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Deciziile 
luate în conformitate cu prezentul 
regulament respectă principiul 
subsidiarității, dialogul social și 
competențele statelor membre și cele ale 
partenerilor sociali în privința stabilirii 
salariilor și a drepturilor de pensie. 

Or. fr

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să comunice Comisiei, BCE și 
Autorității bancare europene (ABE) la 
intervalele solicitate informații detaliate 
asupra situației financiare a instituțiilor 
financiare care fac obiectul supravegherii 
autorităților naționale;

(a) să comunice Parlamentului European, 
Comisiei, BCE și Autorității bancare 
europene (ABE) la intervalele solicitate 
informații detaliate asupra situației 
financiare a instituțiilor financiare care fac 
obiectul supravegherii autorităților 
naționale;

Or. fr

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să comunice Parlamentului 
European, Comisiei și parlamentelor 
naționale informații defalcate privind 
situația locurilor de muncă și situația 
socială, în special în privința evoluțiilor 
recente de pe piața forței de muncă și a 
repartizării veniturilor;

Or. fr
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Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să comunice Parlamentului 
European, Comisiei și parlamentelor 
naționale informații privind investițiile 
publice menite să respecte obiectivele de 
creștere economică a Uniunii și strategia 
privind ocuparea forței de muncă.

Or. fr

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE, misiuni periodice de evaluare în 
statul membru care face obiectul 
supravegherii, pentru a verifica progresele 
realizate în punerea în aplicare a măsurilor 
menționate la alineatele (1), (2) și (3). Ea 
își comunică trimestrial constatările 
Comitetului economic și financiar (CEF) 
sau oricărui alt subcomitet desemnat de 
CEF în acest scop și evaluează în special 
dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 
Aceste misiuni de evaluare înlocuiesc 
monitorizarea la fața locului prevăzută la 
articolul 10a alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

(4) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE, misiuni periodice de evaluare în 
statul membru care face obiectul 
supravegherii, pentru a verifica progresele 
realizate în punerea în aplicare a măsurilor 
menționate la alineatele (1), (2) și (3). Ea 
își comunică trimestrial constatările 
Comitetului economic și financiar (CEF), 
Comitetului european pentru ocuparea 
forței de muncă (EMCO) și Comitetului 
pentru protecție socială (CPS) sau oricărui 
alt subcomitet desemnat de aceste comitete
în acest scop și evaluează în special dacă 
sunt necesare măsuri suplimentare. Aceste 
misiuni de evaluare înlocuiesc 
monitorizarea la fața locului prevăzută la 
articolul 10a alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

Or. fr



PA\890107RO.doc 11/16 PE480.648v01-00

RO

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară din statul membru în cauză are 
efecte negative semnificative asupra 
stabilității financiare a zonei euro, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată 
pe baza unei propuneri din partea Comisiei, 
poate recomanda statului membru în cauză 
să solicite asistență financiară și să 
elaboreze un program de ajustare 
macroeconomică. Consiliul poate decide să 
facă publică această recomandare.

(5) În cazul în care se constată, pe baza 
evaluării prevăzute în alineatul (4), că sunt 
necesare măsuri suplimentare și că situația 
financiară, economică și socială din statul 
membru în cauză are efecte negative 
semnificative asupra stabilității financiare, 
economice și sociale a zonei euro, 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată 
pe baza unei propuneri din partea Comisiei, 
poate recomanda statului membru în cauză 
să solicite asistență financiară și să 
elaboreze un program de ajustare 
macroeconomică. Consiliul poate decide să 
facă publică această recomandare.

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comisia de specialitate a Parlamentului 
European poate invita reprezentanți ai 
statului membru vizat să participe la un 
schimb de opinii;

(a) comisia de specialitate a Parlamentului 
European poate invita reprezentanți ai 
statului membru vizat și partenerii sociali 
să participe la un schimb de opinii;

Or. fr

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru care dorește să obțină 
asistență financiară din partea altui sau 

Un stat membru care dorește să obțină 
asistență financiară din partea altui sau 
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altor state, din partea FESF, MES, a 
Fondului Monetar Internațional (FMI) sau 
a altor instituții din afara cadrului Uniunii 
informează imediat Consiliul, Comisia și 
BCE cu privire la intenția sa. CEF sau 
orice subcomitet pe care aceasta îl poate
desemna în acest scop organizează o 
discuție pe marginea acestei cereri 
preconizate după primirea unei evaluări din 
partea Comisiei.

altor state, din partea FESF, MES, a 
Fondului Monetar Internațional (FMI) sau 
a altor instituții din afara cadrului Uniunii 
informează imediat Consiliul, Comisia și 
BCE cu privire la intenția sa. CEF, EMCO 
și CPS sau orice subcomitet pe care aceste 
comitete îl pot desemna în acest scop 
organizează o discuție pe marginea acestei 
cereri preconizate după primirea unei 
evaluări din partea Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se solicită asistență 
financiară din partea FESF sau MES, 
Comisia elaborează – în cooperare cu BCE 
și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o 
analiză a sustenabilității datoriei publice a 
statului membru în cauză, inclusiv în ceea 
ce privește capacitatea statului membru de 
a rambursa asistența financiară preconizată, 
și o transmite CEF sau oricărui alt 
subcomitet desemnat de CEF în acest scop.

În cazul în care se solicită asistență 
financiară din partea FESF sau MES, 
Comisia elaborează – în cooperare cu BCE 
și, ori de câte ori este posibil, cu FMI – o 
analiză a sustenabilității datoriei publice a 
statului membru în cauză, inclusiv în ceea 
ce privește capacitatea statului membru de 
a rambursa asistența financiară preconizată, 
cu respectarea obiectivelor privind 
creșterea economică a Uniunii și strategia 
privind ocuparea forței de muncă, și o 
transmite CEF, EMCO și CPS sau oricărui 
alt subcomitet desemnat de aceste comitete
în acest scop.

Or. fr

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 

(1) Un stat membru care beneficiază de 
asistență financiară din partea altui sau 
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altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
financiare solide și sustenabile și refacerea 
capacității de autofinanțare integrală de pe 
piețele financiare. Proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare.

altor state, a FMI, a FESF sau a MES 
elaborează, în acord cu Comisia -
acționând în colaborare cu BCE -, un 
proiect de program de ajustare având drept 
scop restabilirea unei situații economice și 
sociale, financiare și a forței de muncă 
solide și sustenabile și refacerea capacității 
de autofinanțare integrală de pe piețele 
financiare. Fără a aduce atingere 
articolului 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
obiectivelor privind creșterea economică a 
Uniunii și strategia privind ocuparea 
forței de muncă, proiectul de program de 
ajustare trebuie să țină cont de 
recomandările curente adresate statului 
membru în cauză în conformitate cu 
articolele 121, 126 și/sau 148 din tratat și 
de acțiunile întreprinse în vederea 
respectării acestora, vizând în același timp 
extinderea, consolidarea și aprofundarea 
măsurilor de politică necesare. Un proiect 
de program de adaptare ar putea fi însoțit, 
așadar, de o cerere din partea statului 
membru în cauză pentru a beneficia de o 
creștere temporară a plăților sau de plata 
soldului final din fondurile structurale și 
Fondul de coeziune.

Or. fr

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, în colaborare cu BCE, 
monitorizează progresele realizate în 
punerea în aplicare a programului de 
ajustare și informează la fiecare trei luni 
CEF sau orice subcomitet desemnat de 
CEF în acest scop. În mod concret, el 
furnizează Comisiei toate informațiile pe 
care aceasta le consideră necesare pentru 
monitorizarea programului. Se aplică 

(3) Comisia, în colaborare cu BCE, 
monitorizează progresele realizate în 
punerea în aplicare a programului de 
ajustare și informează la fiecare trei luni 
CEF, EMCO și CPS sau orice subcomitet 
desemnat de aceste comitete în acest scop. 
Statul membru în cauză cooperează pe 
deplin cu Comisia. În mod concret, el 
furnizează Comisiei toate informațiile pe 



PE480.648v01-00 14/16 PA\890107RO.doc

RO

articolul 3 alineatul (3). care aceasta le consideră necesare pentru 
monitorizarea programului. Se aplică 
articolul 3 alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia de specialitate a Parlamentului 
European poate invita reprezentanți ai 
statului membru în cauză să participe la un 
schimb de opinii cu privire la progresele 
realizate în punerea în aplicare a 
programului de ajustare. 

(7) Comisia de specialitate a Parlamentului 
European poate invita reprezentanți ai 
statului membru în cauză și partenerii 
sociali să participe la un schimb de opinii 
cu privire la progresele realizate în punerea 
în aplicare a programului de ajustare și 
consecințele acesteia. 

Or. fr

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Parlamentul statului membru în cauză 
poate invita reprezentanți ai Comisiei să 
participe la un schimb de opinii cu privire 
la progresele realizate în punerea în 
aplicare a programului de ajustare.

(8) Parlamentul statului membru în cauză 
poate invita reprezentanți ai Comisiei să 
participe la un schimb de opinii cu privire 
la progresele realizate în punerea în 
aplicare a programului de ajustare și 
consecințele acestuia.

Or. fr

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Compatibilitatea cu obiectivele Uniunii 
privind creșterea economică și ocuparea 

forței de muncă 
Punerea în aplicare a programelor de 
adaptare macroeconomică în cadrul 
prezentului regulament nu trebuie să 
permită niciunui stat membru să nu își 
respecte obligațiile privind creșterea 
economică a Uniunii și strategia privind 
ocuparea forței de muncă, și nici să nu își 
respecte sau să își neglijeze obligația 
generală de a promova un nivel ridicat de 
ocupare a forței de muncă, de a garanta o 
protecție socială corespunzătoare și de a 
combate excluziunea socială, în 
conformitate cu articolul 9 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 

Or. fr

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b
Compatibilitatea cu dreptul la negociere și 

la acțiune colectivă
În conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
legislațiile și practicile naționale, 
programele de adaptare macroeconomică 
din cadrul prezentului regulament nu 
aduc atingere drepturilor muncitorilor și 
ale angajatorilor sau ale organismelor 
acestora de a negocia și de a semna 
contracte colective de muncă la niveluri 
adecvate și, în caz de conflicte sociale, de 
a lua o măsură colectivă pentru apărarea 
intereselor lor, inclusiv o acțiune de 
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grevă.

Or. fr

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE, misiuni periodice de evaluare în 
statele membre care fac obiectul 
supravegherii ulterioare aplicării 
programului, pentru a evalua situația 
economică, bugetară și financiară din 
aceste state. Aceasta își comunică în 
fiecare semestru constatările Comitetului 
economic și financiar sau oricărui 
subcomitet desemnat de CEF în acest sens 
și stabilește în special dacă sunt necesare 
măsuri corective.

(3) Comisia desfășoară, în colaborare cu 
BCE, misiuni periodice de evaluare în 
statele membre care fac obiectul 
supravegherii ulterioare aplicării 
programului, pentru a evalua situația 
economică, bugetară și financiară din 
aceste state. Aceasta își comunică în 
fiecare semestru constatările Comitetului 
economic și financiar, EMCO și CPS sau 
oricărui subcomitet desemnat de aceste 
comitete în acest sens și stabilește în 
special dacă sunt necesare măsuri 
corective.

Or. fr


