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Amendamentul 1
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că, drept condiție prealabilă 
pentru emiterea de obligațiuni în comun, 
trebuie să se pună în aplicare un cadru 
fiscal sustenabil, iar statele membre 
trebuie să își reducă semnificativ 
nivelurile actuale ale deficitului și ale 
datoriei;

Or. en

Amendamentul 2
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
ar putea constitui un element esențial în 
vederea consolidării pieței interne și a 
dinamizării economiei, în special ca 
factor de dezvoltare a întreprinderilor 
mici și mijlocii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1



PE491.254v01-00 4/17 AM\905133RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
ar putea constitui un element esențial în 
vederea consolidării pieței interne și a 
dinamizării economiei, în special ca factor 
de dezvoltare a întreprinderilor mici și 
mijlocii;

1. consideră că, în cazul instituirii în mod 
credibil a unei culturi a stabilității, 
perspectiva introducerii obligațiunilor de 
stabilitate ar putea promova stabilitatea în 
zona euro, ceea ce este important pentru 
realizarea pieței interne și relansarea 
creșterii economice, în special cu privire 
la dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii;

Or. en

Amendamentul 4
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
ar putea constitui un element esențial în 
vederea consolidării pieței interne și a 
dinamizării economiei, în special ca 
factor de dezvoltare a întreprinderilor 
mici și mijlocii;

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
prezintă mai multe riscuri decât 
oportunități și că mai curând maschează 
decât să elimine problema datoriilor;

Or. de

Amendamentul 5
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
ar putea constitui un element esențial în 
vederea consolidării pieței interne și a 
dinamizării economiei, în special ca factor 

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
ar putea constitui un element esențial în 
vederea consolidării pieței interne, a 
dinamizării economiei și, prin urmare, a 



AM\905133RO.doc 5/17 PE491.254v01-00

RO

de dezvoltare a întreprinderilor mici și 
mijlocii;

sporirii locurilor de muncă, în special ca 
factor de dezvoltare a întreprinderilor mici 
și mijlocii și de reducere a presiunii 
exercitate asupra obligațiunilor suverane 
în anumite state pentru a facilita creșterea 
și consolidarea;

Or. en

Amendamentul 6
Toine Manders
Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
ar putea constitui un element esențial în 
vederea consolidării pieței interne și a 
dinamizării economiei, în special ca 
factor de dezvoltare a întreprinderilor 
mici și mijlocii;

1. consideră că obligațiunile de stabilitate 
„recompensează” statele membre care și-
au gestionat în mod necorespunzător 
finanțele publice, întrucât acestea pot 
beneficia de împrumuturi la un nivel mai 
redus al dobânzii, în timp ce statele 
membre care și-au gestionat în mod 
corespunzător finanțele publice trebuie să 
plătească dobânzi mai mari pentru 
împrumuturile contractate, ceea ce aduce 
atingere intereselor acestora din urmă; în 
plus, introducerea obligațiunilor de 
stabilizare subminează încrederea întregii 
Uniuni Europene, deoarece nivelul diferit 
al dobânzilor trebuie să reflecte situația 
economică și financiară a statelor 
membre, iar piețele financiare trebuie să 
aibă posibilitatea de a reacționa la aceste 
situații economice și financiare; prin 
urmare, consideră că nu trebuie introduse 
obligațiunile de stabilitate;

Or. nl

Amendamentul 7
António Fernando Correia de Campos
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este de părere că prin emisiunea de 
obligațiuni de stabilitate se pot obține 
beneficii mari din participarea la moneda 
comună, deoarece astfel se consolidează 
poziția de monedă de rezervă a euro și se 
creează o piață comună solidă de 
obligațiuni europene, motiv pentru care 
această problemă trebuie abordată cât 
mai curând posibil.

Or. pt

Amendamentul 8
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că obligațiunile de 
stabilitate ar putea fi un mijloc 
suplimentar de stimulare a respectării 
Pactului de stabilitate și de creștere, cu 
condiția ca acestea să abordeze aspectele 
legate de hazardul moral;

Or. en

Amendamentul 9
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că obligațiunile de 
stabilitate reprezintă o punere în comun a 
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riscurilor de rată a dobânzii și 
consolidează problemele tipice legate de 
hazardul moral al celor asigurați, 
deoarece protejează statele îndatorate de 
presiunea disciplinară a piețelor și 
elimină stimulentul economic pentru 
consolidarea finanțelor publice. Prin 
punerea în comun datoriilor, statele 
membre pot fi tentate să depună eforturi 
prea mici în cadrul disciplinei bugetare;

Or. de

Amendamentul 10
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. amintește că articolul 125 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) le interzice statelor membre să își 
asume obligații ale unui alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 11
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este de părere că obligațiunile de 
stabilitate ar putea sprijini practicile 
bugetare durabile și responsabile, 
integrând cerințe privind disciplina 
bugetară și o mai bună guvernare 
economică;

Or. en
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Amendamentul 12
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că introducerea de 
obligațiuni de stabilitate comune trebuie 
însoțită neapărat de măsuri care să 
includă o reducere durabilă a datoriei 
publice și reforme structurale în statele 
membre, precum și o politică bugetară 
solidă.

Or. de

Amendamentul 13
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că mutualizarea datoriilor 
suverane nu poate constitui o soluție la 
pierderea competitivității și, prin crearea 
unui hazard moral, aceasta riscă să aibă 
un impact negativ asupra zonei euro, 
reducând disciplina de piață prin 
împiedicarea statelor membre ale zonei 
euro să pună în aplicare reformele 
structurale și măsurile de consolidare 
fiscală deosebit de necesare;

Or. en

Amendamentul 14
Louis Grech
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Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, aplicate alături de 
politici bugetare durabile, obligațiunile de 
stabilitate ar putea susține revenirea la 
stabilitate economică, ar putea reduce 
incertitudinea și ar putea îmbunătăți în 
cele din urmă accesul IMM-urilor la 
finanțare, sporind astfel participarea 
acestora în cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 15
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că obligațiunile de 
stabilitate comune sunt rezultatul unui 
proces de convergență economică și 
fiscală, fiind însă de părere că emisiunea 
pe termen scurt de obligațiuni comune nu 
poate contribui decisiv la gestionarea 
actualei crize a datoriilor și că există alte 
instrumente fiscale, mai adecvate, de 
stimulare a întreprinderilor mici și 
mijlocii în vederea majorării lichidității 
acestora;

Or. de

Amendamentul 16
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută includerea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize a tuturor 
propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde și la propunerea 
făcută recent de Consiliul german al 
experților economici; este important să se 
cunoască măsura în care poate fi limitat 
riscul moral ridicat atribuit opțiunii 1 
printr-o diferențiere a ratelor dobânzii 
impuse statelor sau dacă ratele dobânzii 
care sunt mai ridicate în cadrul 
„obligațiunilor roșii” nu vor deveni rapid 
imposibil de susținut pentru statele care 
sunt finanțate în acest mod;

2. salută includerea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize a tuturor 
propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde și la propunerea 
făcută recent de Consiliul german al 
experților economici; este important să se 
cunoască măsura în care poate fi limitat 
riscul moral ridicat atribuit opțiunii 1 
printr-o diferențiere a ratelor dobânzii 
impuse statelor;

Or. en

Amendamentul 17
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută includerea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize a tuturor 
propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde și la propunerea 
făcută recent de Consiliul german al 
experților economici; este important să se 
cunoască măsura în care poate fi limitat 
riscul moral ridicat atribuit opțiunii 1 
printr-o diferențiere a ratelor dobânzii 
impuse statelor sau dacă ratele dobânzii 
care sunt mai ridicate în cadrul 
„obligațiunilor roșii” nu vor deveni rapid 
imposibil de susținut pentru statele care 
sunt finanțate în acest mod;

2. salută evaluarea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră urgentă 
prezentarea de către Comisie a unei 
propuneri pentru stabilirea unei foi de 
parcurs cu caracter obligatoriu cu privire 
la obligațiunile de stabilitate din zona 
euro în temeiul unor angajamente 
solidare și nelimitate, inclusiv măsuri pe 
termen scurt precum emiterea imediată de 
datorii comune pe termen scurt sub formă 
de obligațiuni pe termen scurt 
(„eurobills”), înființarea unui fond 
european de rambursare temporar pentru 
reducerea datoriilor la niveluri durabile, 
la niște rate ale dobânzii rezonabile, 
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precum și coordonarea datoriei suverane 
restante în cadrul emisiunilor naționale;

Or. en

Amendamentul 18
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută includerea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize a tuturor 
propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde și la propunerea 
făcută recent de Consiliul german al 
experților economici; este important să se 
cunoască măsura în care poate fi limitat 
riscul moral ridicat atribuit opțiunii 1 
printr-o diferențiere a ratelor dobânzii 
impuse statelor sau dacă ratele dobânzii 
care sunt mai ridicate în cadrul 
„obligațiunilor roșii” nu vor deveni rapid 
imposibil de susținut pentru statele care 
sunt finanțate în acest mod;

2. salută analizarea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize mai aprofundate a 
tuturor propunerilor existente, menționate 
în anexa 2 la Cartea verde și la propunerea 
făcută recent de Consiliul german al 
experților economici; este important să se 
cunoască măsura în care poate fi limitat 
riscul moral ridicat atribuit opțiunii 1 
printr-o diferențiere a ratelor dobânzii 
impuse statelor sau dacă ratele dobânzii 
care sunt mai ridicate în cadrul 
„obligațiunilor roșii” nu vor deveni rapid 
imposibil de susținut pentru statele care 
sunt finanțate în acest mod;

Or. de

Amendamentul 19
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută includerea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize a tuturor 

2. constată includerea diferitelor opțiuni 
privind sistemele de obligațiuni de 
stabilitate, însă consideră necesară 
realizarea unei analize a tuturor 
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propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde și la propunerea 
făcută recent de Consiliul german al 
experților economici; este important să se 
cunoască măsura în care poate fi limitat 
riscul moral ridicat atribuit opțiunii 1 
printr-o diferențiere a ratelor dobânzii 
impuse statelor sau dacă ratele dobânzii 
care sunt mai ridicate în cadrul 
„obligațiunilor roșii” nu vor deveni rapid 
imposibil de susținut pentru statele care 
sunt finanțate în acest mod;

propunerilor existente, menționate în 
anexa 2 la Cartea verde, precum și a 
propunerii făcute recent de Consiliul 
german al experților economici și a 
propunerilor de reducere a dezechilibrelor 
structurale existente în cadrul zonei euro 
prin desființarea controlată a monedei 
euro; este important să se cunoască măsura 
în care poate fi limitat riscul moral ridicat 
atribuit opțiunii 1 printr-o diferențiere a 
ratelor dobânzii impuse statelor sau dacă 
ratele dobânzii care sunt mai ridicate în 
cadrul „obligațiunilor roșii” nu vor deveni 
rapid imposibil de susținut pentru statele 
care sunt finanțate în acest mod;

Or. en

Amendamentul 20
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este de opinie că problema hazardului 
moral poate fi eliminată printr-o bună 
definire a garanțiilor și a mecanismelor 
de stimulare a disciplinei financiare.

Or. pt

Amendamentul 21
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. este de părere că doar o emisiune 
garantată de semestrul european pe baza 
garanțiilor comune și individuale, care 
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sunt legate de respectarea strictă a 
propunerilor de buget, poate duce la 
fructificarea tuturor avantajelor 
obligațiunilor de stabilitate.

Or. pt

Amendamentul 22
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să țină cont de 
drepturile deținătorilor actuali de 
obligațiuni de plată, în cazul în care noile 
obligațiuni de stabilitate emise ar avea un 
statut prioritar în comparație cu aceste 
obligațiuni de plată;

3. semnalează Comisiei că stabilirea unei 
foi de parcurs privind obligațiunile de 
stabilitate trebuie să definească și să 
prevadă în mod explicit o serie de condiții 
economice și instituționale echilibrate 
pentru fiecare etapă a foii de parcurs, 
precum și dispoziții cu privire la rangul 
superior al instrumentelor emise în 
comun;

Or. en

Amendamentul 23
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să clarifice situațiile care 
pot plasa statele membre aflate în 
incapacitate de plată sub „administrarea” 
Uniunii Europene, precum și puterile de 
ingerință cu care ar fi delegată aceasta 
din urmă;

4. invită Comisia să clarifice mecanismele 
de coordonare și monitorizare de care este 
nevoie pentru o aplicare rapidă a 
condițiilor economice și instituționale 
necesare pentru o punere în aplicare 
eficientă și sustenabilă a foii de parcurs;

Or. en
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Amendamentul 24
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să clarifice situațiile care 
pot plasa statele membre aflate în 
incapacitate de plată sub „administrarea” 
Uniunii Europene, precum și puterile de 
ingerință cu care ar fi delegată aceasta din 
urmă;

4. invită Comisia să clarifice situațiile care 
pot plasa statele membre aflate în 
incapacitate de plată sub „administrarea” 
Uniunii Europene, precum și puterile de 
ingerință cu care ar fi delegată aceasta din 
urmă; subliniază solicitările Comisiei 
privind introducerea dezbaterii politice și 
consultării publice necesare privind 
fezabilitatea obligațiunilor de stabilizare 
și, în acest context, atrage atenția asupra 
faptului că măsurile necesare pentru 
evitarea hazardului moral poate afecta 
suveranitatea fiscală a statelor membre;

Or. de

Amendamentul 25
António Fernando Correia de Campos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este de părere că pentru introducerea 
obligațiunilor de stabilitate este necesară 
o legislație europeană coerentă. Într-o 
situație de criză fără precedent, care 
necesită măsuri extraordinare, se impune 
totuși fie interpretarea într-o manieră 
rațională a tratatelor, fie revizuirea rapidă 
a acestora, în vederea găsirii unei soluții 
la problemele cu care se confruntă 
Uniunea.

Or. pt
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Amendamentul 26
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să prezinte modul în 
care vor fi introduse obligațiunile de 
stabilizare comune în ceea ce privește 
declinarea răspunderii stabilite în 
articolul 125 din TFUE și în ce măsură 
sunt necesare modificări ale legislației 
interne a statelor membre;

Or. de

Amendamentul 27
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să menționeze care ar 
fi regimul juridic al obligațiunilor și să 
numească organismele competente în caz 
de litigiu, pentru a putea anticipa definirea 
mecanismelor de apărare a cetățenilor 
investitori;

5. solicită Comisiei să menționeze care ar 
fi regimul juridic al instrumentelor emise 
în comun și să stabilească dispozițiile 
corespunzătoare necesare pentru fiecare 
etapă a foii de parcurs, pentru a putea 
anticipa apărarea cetățenilor investitori;

Or. en

Amendamentul 28
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei, în vederea 
armonizării condițiilor de acces pentru 
statele membre la aceste obligațiuni, să 
acorde atenție contextului de criză și 
dificultăților bugetare cu care se 
confruntă mai multe state din zona euro, 
atunci când este nevoie de „condiții 
fiscale stricte” pentru aderarea la un 
sistem de obligațiuni de stabilitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei, în vederea 
armonizării condițiilor de acces pentru 
statele membre la aceste obligațiuni, să 
acorde atenție contextului de criză și 
dificultăților bugetare cu care se 
confruntă mai multe state din zona euro, 
atunci când este nevoie de „condiții 
fiscale stricte” pentru aderarea la un 
sistem de obligațiuni de stabilitate.

6. recomandă Comisiei, în vederea 
armonizării condițiilor de acces pentru 
statele membre la un eventual sistem de 
obligațiuni de stabilitate, să clarifice 
criteriile de intrare și de ieșire, pe baza 
unor condiții stricte, integrând cerințe 
privind disciplina bugetară și o 
competitivitate sporită.

Or. en

Amendamentul 30
Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei, în vederea 6. recomandă Comisiei, în vederea 
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armonizării condițiilor de acces pentru 
statele membre la aceste obligațiuni, să 
acorde atenție contextului de criză și 
dificultăților bugetare cu care se 
confruntă mai multe state din zona euro, 
atunci când este nevoie de „condiții fiscale 
stricte” pentru aderarea la un sistem de 
obligațiuni de stabilitate;

armonizării condițiilor de acces pentru 
statele membre la aceste obligațiuni, să dea 
o definiție detaliată pentru „condițiile
fiscale stricte” pentru aderarea la un sistem 
de obligațiuni de stabilitate;

Or. de


