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Amendamentul 7
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea 
și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice1 instituie un mecanism de 
alertă pentru a facilita detectarea rapidă și 
monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul 
acestui mecanism, Comisia are obligația de 
a întocmi un raport anual privind 
mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde 
o evaluare economică și financiară 
calitativă și care identifică statele membre 
despre care Comisia consideră că pot fi 
afectate de dezechilibre sau că se pot 
confrunta cu riscul de a afectate de astfel 
de dezechilibre.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea 
și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice1(PDM) instituie un 
mecanism de alertă pentru a facilita 
detectarea rapidă și monitorizarea 
dezechilibrelor. În cadrul acestui 
mecanism, Comisia are obligația de a 
întocmi un raport anual privind 
mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde 
o evaluare economică și financiară 
calitativă și care identifică statele membre 
despre care Comisia consideră că pot fi 
afectate de dezechilibre sau că se pot 
confrunta cu riscul de a afectate de astfel 
de dezechilibre.

__________________ __________________
1 JO L 306, 23.11.11, p.25. 1 JO L 306, 23.11.2011, p. 25.

Or. fr

Justificare

Detaliu ce ține de redactare pentru clarificarea acronimului.

Amendamentul 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Datele statistice fiabile constituie baza 
supravegherii eficace a dezechilibrelor 

(3) Datele statistice fiabile, riguroase, 
exacte și utile constituie baza 
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macroeconomice. În vederea garantării 
unor statistici sigure și independente, 
statele membre ar trebui să asigure 
independența profesională a autorităților 
statistice naționale în conformitate cu 
Codul de practici privind statisticile 
europene prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2009 privind 
statisticile europene3.

supravegherii eficace a dezechilibrelor 
macroeconomice. În vederea garantării 
unor statistici sigure și independente, 
statele membre ar trebui să asigure 
independența profesională a autorităților 
statistice naționale în conformitate cu 
Codul de practici privind statisticile 
europene prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2009 privind 
statisticile europene3.

__________________ __________________
3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164 3JO L 87, 31.3.2009, p. 164

Or. pl

Amendamentul 9
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Datele statistice fiabile constituie baza
supravegherii eficace a dezechilibrelor 
macroeconomice. În vederea garantării 
unor statistici sigure și independente, 
statele membre ar trebui să asigure 
independența profesională a autorităților 
statistice naționale în conformitate cu 
Codul de practici privind statisticile 
europene prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2009 privind 
statisticile europene3.

(3) Datele statistice fiabile sunt esențiale 
pentru supravegherea eficace a 
dezechilibrelor macroeconomice. În 
vederea garantării unor statistici sigure și 
independente, statele membre ar trebui să 
asigure independența profesională a 
autorităților statistice naționale în 
conformitate cu Codul de practici privind 
statisticile europene prevăzut în 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene3.

__________________ __________________
3 JO L 87, 31.03.09, p.164. 3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

Or. fr
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Justificare

Statisticile nu reprezintă singura sursă de informare.

Amendamentul 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este necesar ca Comisia să răspundă 
în continuare necesității de informații 
statistice fiabile, care să permită 
politicilor UE să reacționeze mai bine la 
realitățile economice, sociale și teritoriale 
de la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură 
fiabilă pentru elaborarea, monitorizarea și 
publicarea datelor relevante pentru 
procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice (denumite în continuare 
„datele relevante pentru PDM”), precum și 
o îmbunătățire continuă a informațiilor 
statistice de bază în conformitate cu 
cadrele Comisiei de management al 
calității pentru statisticile europene4. 
Grupul directorilor în domeniul statisticilor 
macroeconomice (Directors of 
Macroeconomic Statistics - DMES), creat 
de Comisie, este un grup de experți 
calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) 

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură 
fiabilă pentru colectarea, elaborarea, 
monitorizarea și publicarea datelor 
relevante pentru procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice (denumite 
în continuare „datele relevante pentru 
PDM”), precum și o îmbunătățire continuă 
a informațiilor statistice de bază în 
conformitate cu cadrele Comisiei de 
management al calității pentru statisticile 
europene4. Grupul directorilor în domeniul 
statisticilor macroeconomice (Directors of 
Macroeconomic Statistics – DMES), creat 
de Comisie și alcătuit din experți ai 
Comitetului Sistemului Statistic European 
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asistența necesară pentru aplicarea unei 
proceduri de monitorizare fiabile a calității 
datelor relevante pentru PDM.

și ai Sistemului European al Băncilor 
Centrale, este un grup de experți calificat 
să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența 
necesară pentru aplicarea unei proceduri de 
monitorizare fiabile a calității datelor 
relevante pentru PDM.

__________________ __________________
4 COM(2005)217 final și 
COM(2011)211 final.

4 COM(2005)217 și COM(2011)211. 

Or. pl

Amendamentul 12
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este esențial ca producția statistică 
necesară pentru îndeplinirea activităților 
Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile. 
În producerea datelor relevante pentru 
PDM, care reprezintă un element esențial 
pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și pentru 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii, datele nefiabile pot avea un 
impact semnificativ asupra interesului 
Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a spori eficacitatea producerii, 
furnizării și monitorizării calității datelor 
relevante pentru PDM în scopul utilizării 
pentru procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice. Măsurile respective ar 
trebui să sporească credibilitatea 
informațiilor statistice de bază, precum și 
credibilitatea furnizării și monitorizării 
calității datelor relevante pentru PDM. 
Pentru a descuraja prezentarea, în mod 
intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a 
unor date relevante pentru PDM eronate, 
ar trebui instituit un mecanism de 

(6) Este esențial ca producția statistică 
necesară pentru îndeplinirea activităților 
Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile. 
În producerea datelor relevante pentru 
PDM, care reprezintă un element esențial 
pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și pentru 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii, datele nefiabile pot avea un 
impact semnificativ asupra interesului 
Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a spori eficacitatea producerii, 
furnizării și monitorizării calității datelor 
relevante pentru PDM în scopul utilizării 
pentru procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice. Măsurile respective ar 
trebui să sporească credibilitatea 
informațiilor statistice de bază, precum și 
credibilitatea furnizării și monitorizării 
calității datelor relevante pentru PDM.
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sancțiuni financiare care va fi utilizat, de 
asemenea, pentru asigurarea diligenței 
cuvenite în producerea datelor relevante 
pentru PDM.

Or. en

Amendamentul 13
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este esențial ca producția statistică 
necesară pentru îndeplinirea activităților 
Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile. 
În producerea datelor relevante pentru 
PDM, care reprezintă un element esențial 
pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și pentru 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii, datele nefiabile pot avea un 
impact semnificativ asupra interesului 
Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a spori eficacitatea producerii, 
furnizării și monitorizării calității datelor 
relevante pentru PDM în scopul utilizării 
pentru procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice. Măsurile respective ar 
trebui să sporească credibilitatea 
informațiilor statistice de bază, precum și 
credibilitatea furnizării și monitorizării 
calității datelor relevante pentru PDM. 
Pentru a descuraja prezentarea, în mod 
intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a 
unor date relevante pentru PDM eronate, ar 
trebui instituit un mecanism de sancțiuni 
financiare care va fi utilizat, de asemenea, 
pentru asigurarea diligenței cuvenite în 
producerea datelor relevante pentru PDM.

(6) Este esențial ca producția statistică 
necesară pentru îndeplinirea activităților 
Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile. 
În producerea datelor relevante pentru 
PDM, care reprezintă un element esențial 
pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și pentru 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii, datele nefiabile pot avea un 
impact semnificativ asupra interesului 
Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a spori eficacitatea producerii, 
furnizării și monitorizării calității datelor 
relevante pentru PDM în scopul utilizării 
pentru procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice. Măsurile respective ar 
trebui să sporească credibilitatea 
informațiilor statistice de bază, precum și 
credibilitatea furnizării și monitorizării 
calității datelor relevante pentru PDM. 
Pentru a descuraja prezentarea, în mod 
intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a 
unor date relevante pentru PDM eronate, ar 
trebui instituit un mecanism de sancțiuni 
financiare aplicate statelor membre din 
zona euro, care va fi utilizat, de asemenea, 
pentru asigurarea diligenței cuvenite în 
producerea datelor relevante pentru PDM.

Or. en
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Amendamentul 14
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În completarea normelor privind 
calcularea amenzilor aplicabile în cazul 
manipulării statisticilor, precum și a 
normelor privind procedurile care trebuie 
urmate de Comisie în vederea anchetării 
unor astfel de acțiuni, Comisiei ar trebui 
să i se delege, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (denumit în continuare 
„tratatul”), competența de a adopta acte 
în care să se precizeze criterii detaliate de 
stabilire a cuantumului amenzii și de 
desfășurare a anchetelor Comisiei. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile 
statistice ale statelor membre să existe o 
strânsă cooperare și un dialog continuu 

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile 
statistice ale statelor membre să existe o 
strânsă cooperare și un dialog continuu 
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pentru a asigura calitatea datelor relevante 
pentru PDM care sunt raportate de statele 
membre, precum și a informațiilor 
statistice de bază.

pentru a asigura calitatea și acuratețea 
datelor relevante pentru PDM care sunt 
raportate de statele membre, precum și a 
informațiilor statistice de bază. Domeniul 
de aplicare al datelor pentru PDM trebuie 
să fie definit cu precizie. 

Or. pl

Amendamentul 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ar trebui să se încurajeze instituirea 
unui cadru juridic pentru 
„Angajamentele privind fiabilitatea 
statisticilor”. Respectarea normei privind 
confidențialitatea datelor din cadrul SSE 
(Sistemul Statistic European), precum și a 
principiului subsidiarității, va contribui la 
creșterea încrederii în agențiile de 
statistică.

Or. en

Amendamentul 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a asigura integralitatea, 
acuratețea și înalta calitate a datelor, ar 
trebui înființat un sistem pentru 
cercetarea proceselor socioeconomice din 
regiunile transfrontaliere și ar trebui 
elaborate statistici pentru macroregiuni în 
scopul de a obține o imagine economică 
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fiabilă, completă și exactă a dezvoltării 
regionale și macroregionale, atât zonele 
urbane, cât și în zonele rurale.

Or. pl

Amendamentul 18
Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului, punerea în aplicare a 
fondurilor structurale și de investiții 
europene (ESI) este asociată, printre 
altele, cu o guvernanță economică solidă 
și cu procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice.

Or. en

Amendamentul 19
Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) În special, articolul 23 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. …/2013 
prevede faptul că Comisia poate solicita 
unui stat membru să își revizuiască 
acordul de parteneriat și programele 
corespunzătoare și să propună 
amendamente la acestea, în cazul în care 
acest lucru este necesar, pentru a sprijini 
punerea în aplicare a recomandărilor 
aplicabile ale Consiliului adresate statului 
membru în cauză și adoptate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) 
sau cu articolul 8 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, cu condiția ca aceste 
amendamente să fie considerate necesare 
pentru a contribui la corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice.

Or. en

Amendamentul 20
Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Articolul 23 alineatul (9) și 
anexa III la Regulamentul (UE) 
nr. …/2013 prevăd, de asemenea, 
obligația Comisiei de a prezenta 
Consiliului o propunere referitoare la 
suspendarea parțială sau totală a 
angajamentelor sau a plăților pentru 
programele unui stat membru, în cazul în 
care Consiliul adoptă două recomandări 
succesive în cadrul aceleiași proceduri de 
dezechilibru, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3) sau cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
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Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice.

Or. en

Amendamentul 21
Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Totuși, suspendarea fondurilor ca 
urmare a declanșării procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice ar trebui 
să fie utilizată în ultimă instanță și ar 
trebui să se bazeze pe o analiză 
aprofundată a indicatorilor privind 
șomajul, sărăcia și reducerea PIB-ului. 

Or. en

Amendamentul 22
Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Considerentul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12e) În scopul asigurării eficacității, 
prezentul regulament ar trebui să includă 
toate datele statistice necesare în cadrul 
procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice.

Or. en

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește normele 
privind furnizarea și monitorizarea calității 
datelor statistice care sunt elaborate sau 
transmise pentru procedurile de detectare a 
dezechilibrelor macroeconomice, precum 
și de prevenire și de corectare a 
dezechilibrelor macroeconomice excesive 
în cadrul Uniunii prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 
(denumite în continuare „datele relevante 
pentru PDM”).

(1) Prezentul regulament stabilește normele 
privind furnizarea și monitorizarea calității 
datelor, inclusiv a datelor statistice, care 
sunt elaborate sau transmise pentru 
procedurile de detectare a dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și de prevenire și 
de corectare a dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011 (denumite în continuare 
„datele relevante pentru PDM”).

Or. fr

Justificare

Deși statisticile sunt esențiale, ele nu reprezintă singura sursă de date utile pentru detectarea, 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. 

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Datele relevante pentru PDM fac 
obiectul unei adeverințe eliberate de 
instituția supremă de audit din statul 
membru în cauză cu privire la calitatea 
informațiilor furnizate de acesta.

Or. fr

Justificare

Propunerea este ca, din cauza statutului lor independent, instituțiile supreme de audit 
naționale să primească solicitări separate de eliberare de adeverințe privind calitatea 
informațiilor furnizate de către statele membre.
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Amendamentul 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia indică statelor membre, în 
fiecare an, calendarul pentru Raportul 
anual privind mecanismul de alertă instituit 
prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 
1176/2011. Pe baza acestui calendar și a 
termenelor și calendarelor menționate la 
alineatul (2), Comisia decide și comunică 
statelor membre, de asemenea, o dată 
limită pentru transmiterea de către acestea 
a tuturor datelor celor mai actualizate care 
sunt relevante pentru PDM.

(3) Comisia indică statelor membre, în 
fiecare an, calendarul pentru Raportul 
anual privind mecanismul de alertă instituit 
prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 
1176/2011. Pe baza acestui calendar și a 
termenelor și calendarelor menționate la 
alineatul (2), Comisia decide și comunică 
statelor membre, de asemenea, o 
dată-limită pentru transmiterea de către 
acestea a tuturor datelor celor mai 
actualizate care sunt relevante pentru PDM 
și ia o decizie referitoare la întreaga 
procedură de transmitere a respectivelor 
date.

Or. pl

Amendamentul 26
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare în vederea definirii modalităților, 
structurii și periodicității rapoartelor 
privind calitatea. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2).

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
vederea definirii modalităților, structurii și 
periodicității rapoartelor privind calitatea. 
Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 12.

Or. fr
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Amendamentul 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul existenței unor dubii cu privire la 
punerea în aplicare corectă a normelor care 
reglementează elaborarea și transmiterea 
datelor relevante pentru PDM, statul 
membru respectiv solicită clarificări din 
partea Comisiei (Eurostat). Comisia 
examinează cu promptitudine aspectul 
semnalat și comunică clarificările sale 
statului membru în cauză, grupului de 
experți relevant pentru statisticile 
macroeconomice instituit de Comisie, 
tuturor celorlalte state membre și 
publicului larg.

În cazul existenței unor dubii cu privire la 
punerea în aplicare corectă a normelor care 
reglementează elaborarea și transmiterea 
datelor relevante pentru PDM, statul 
membru respectiv solicită clarificări din 
partea Comisiei (Eurostat). Comisia 
examinează cu promptitudine aspectul 
semnalat și comunică clarificările sale 
statului membru în cauză, grupului de 
experți relevant pentru statisticile 
macroeconomice instituit de Comisie, 
experților din cadrul Comitetului 
Sistemului Statistic European și al 
Sistemului European al Băncilor 
Centrale, tuturor celorlalte state membre și 
publicului larg.

Or. pl

Amendamentul 28
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre elaborează inventarele 
și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu 
la data de [...] [nouă luni după adoptarea 
prezentului regulament – data exactă 
urmează să fie introdusă la publicare de 
Oficiul pentru Publicații]. Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare în vederea 
definirii structurii și a modalităților de 
actualizare a inventarelor respective până 
la data de […] [în termen de șase luni de la 
adoptarea prezentului regulament – data 
exactă urmează să fie introdusă la 
publicare de Oficiul pentru Publicații]. 

(2) Statele membre elaborează inventarele 
și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu 
la data de [...] [nouă luni după adoptarea 
prezentului regulament – data exactă 
urmează să fie introdusă la publicare de 
Oficiul pentru Publicații]. Comisia adoptă 
acte delegate în vederea definirii structurii 
și a modalităților de actualizare a 
inventarelor respective până la data de […] 
[în termen de șase luni de la adoptarea 
prezentului regulament – data exactă 
urmează să fie introdusă la publicare de 
Oficiul pentru Publicații]. Respectivele 
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Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

acte delegate se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 12.

Or. fr

Amendamentul 29
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre își fac publice 
inventarele.

(3) Statele membre își fac publice 
inventarele în termen de o lună de la 
transmiterea acestora către Comisie.

Or. bg

Justificare

Pentru a îmbunătăți furnizarea de informații, statele membre trebuie să se asigure că 
inventarele surselor sunt făcute publice în termen de o lună de la transmiterea lor către 
Comisie.

Amendamentul 30
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) raportează 
Comitetului pentru politică economică 
instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a 
Consiliului privind rezultatele acestor 
misiuni, inclusiv eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv pe 
marginea constatărilor respective. După 
transmiterea lor prealabilă către Comitetul 
pentru politică economică, aceste rapoarte, 

(3) Comisia (Eurostat) raportează 
Comitetului pentru politică economică 
instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a 
Consiliului și Parlamentului European 
privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv 
eventualele observații formulate de statul 
membru respectiv pe marginea 
constatărilor respective. După transmiterea 
lor prealabilă către Comitetul pentru 
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împreună cu eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv, sunt 
făcute publice, fără a aduce atingere 
dispozițiilor privind confidențialitatea 
statistică prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009.

politică economică și către Parlamentul 
European, aceste rapoarte, împreună cu 
eventualele observații formulate de statul 
membru respectiv, sunt făcute publice, fără 
a aduce atingere dispozițiilor privind 
confidențialitatea statistică prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

______________ _______________
7 JO L 63, 5.3.74, p. 21. 7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21.

Or. fr

Amendamentul 31
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia (Eurostat) stabilește normele și 
procedurile referitoare la selecția 
experților, ținând seama de o repartizare
corespunzătoare a experților între statele 
membre și de o rotație adecvată a 
experților între statele membre, de
condițiile lor de lucru și de detaliile 
financiare. Comisia (Eurostat) va 
contribui, alături de statele membre, la 
acoperirea integrală a costurilor suportate 
de statele membre pentru asistența oferită 
de experții lor naționali.

(5) Comisia (Eurostat) stabilește normele și 
procedurile referitoare la selecția experților 
necesară pentru a asigura o repartizare 
corespunzătoare a experților între statele 
membre și o rotație adecvată și oportună a 
experților între statele membre, condițiile 
lor de lucru și detaliile financiare. Comisia
(Eurostat) contribuie, alături de statele 
membre, la acoperirea integrală a costurilor 
suportate de statele membre pentru 
asistența oferită de experții lor naționali.

Or. bg

Justificare

Pentru a garanta obiectivitatea opiniilor furnizate de experți, trebuie să se asigure 
corectitudinea selecției, a distribuției și a calendarului în rotația respectivilor experți.

Amendamentul 32
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima 
rezerva cu privire la calitatea datelor 
relevante pentru PDM transmise de un stat 
membru. În termen de cel mult trei zile 
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru 
publicare, Comisia (Eurostat) comunică 
statului membru în cauză, precum și 
Președintelui Comitetului pentru politică 
economică, rezerva pe care intenționează 
să o exprime și să o facă publică. În cazul 
în care problema este rezolvată după 
publicarea datelor și a rezervei, retragerea 
rezervei exprimate față de aceste date se 
publică imediat.

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima 
rezerva cu privire la calitatea datelor 
relevante pentru PDM transmise de un stat 
membru. În termen de cel mult o lună
înainte de data prevăzută pentru publicare, 
Comisia (Eurostat) comunică statului 
membru în cauză, precum și Președintelui 
Comitetului pentru politică economică, 
rezerva pe care intenționează să o exprime 
și, în cazul în care statul membru nu a 
luat măsuri corective înainte de data 
publicării, face publică respectiva rezervă. 
În cazul în care problema este rezolvată 
după publicarea datelor și a rezervei, 
retragerea rezervei exprimate față de aceste 
date se publică imediat.

Or. bg

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a corecta erorile comise care compromit 
calitatea datelor relevante pentru PDM înainte de publicarea oficială a respectivelor date.

Amendamentul 33
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica 
datele transmise de statele membre și poate 
furniza datele modificate, precum și o 
justificare a modificării, atunci când este 
evident că datele raportate de statele 
membre nu respectă cerințele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2). În cel mult trei zile 
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru 
publicare, Comisia (Eurostat) comunică 
statului membru în cauză, precum și 
Președintelui Comitetului pentru politică 

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica 
datele transmise de statele membre și poate 
furniza datele modificate, precum și o 
justificare a modificării, atunci când este 
evident că datele raportate de statele 
membre nu respectă cerințele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2). În cel mult 10 zile 
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru 
publicare, Comisia (Eurostat) comunică 
statului membru în cauză, precum și 
Președintelui Comitetului pentru politică 
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economică, datele modificate și justificarea 
modificării respective.

economică, datele modificate și justificarea 
modificării respective.

Or. bg

Amendamentul 34
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate decide impunerea unei 
amenzi pentru un stat membru care a 
declarat, în mod intenționat sau prin 
neglijență gravă, date relevante pentru 
PDM eronate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate decide impunerea unei 
amenzi pentru un stat membru care a 
declarat, în mod intenționat sau prin 
neglijență gravă, date relevante pentru 
PDM eronate.

(1) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate decide impunerea unei 
amenzi pentru un stat membru din zona 
euro care a declarat, în mod intenționat sau 
prin neglijență gravă, date relevante pentru 
PDM eronate.

Or. en

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Amenda menționată la alineatul (1) 
este eficace, disuasivă și proporțională cu 
natura, gravitatea și durata declarației 
false. Cuantumul amenzii nu depășește 
0,05% din valoarea PIB-ului respectivului 
stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Amenda menționată la alineatul (1) este 
eficace, disuasivă și proporțională cu 
natura, gravitatea și durata declarației false. 
Cuantumul amenzii nu depășește 0,05%
din valoarea PIB-ului respectivului stat 
membru.

(2) Amenda menționată la alineatul (1) este 
eficace, disuasivă și proporțională cu 
natura, gravitatea și durata declarației false. 
Cuantumul amenzii nu depășește 0,02 %
din valoarea PIB-ului respectivului stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 38
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Amenda menționată la alineatul (1) este 
eficace, disuasivă și proporțională cu 
natura, gravitatea și durata declarației false. 
Cuantumul amenzii nu depășește 0,05%
din valoarea PIB-ului respectivului stat 
membru.

(2) Amenda menționată la alineatul (1) este 
eficace, disuasivă și proporțională cu 
natura, gravitatea și durata declarației false. 
Cuantumul amenzii nu depășește 0,025 %
din valoarea PIB-ului respectivului stat 
membru.
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Or. en

Amendamentul 39
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statelor membre cărora li se aplică 
procedura de suspendare a fondurilor 
europene, în conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului 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, precum și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului, li se va aplica o amendă 
redusă în funcție de limitele suspendării.

Or. en

Amendamentul 40
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate întreprinde toate 
anchetele necesare pentru a constata 
prezentarea unor date eronate menționată 

eliminat
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la alineatul (1). Comisia poate decide să 
demareze o anchetă în cazul în care 
constată că există indicii serioase privind 
existența unor fapte care pot să constituie 
o astfel de prezentare a unor date eronate. 
La anchetarea presupuselor declarații 
false, Comisia ia în considerare 
eventualele observații prezentate de statul 
membru în cauză. În vederea îndeplinirii 
sarcinilor care îi revin, Comisia poate 
solicita statului membru să prezinte 
informații, poate efectua inspecții la fața 
locului și poate avea acces la informații și 
documente statistice de bază legate de 
datele relevante pentru PDM. În cazul în 
care legislația statului membru în cauză 
impune aceasta, Comisia solicită 
autorizarea unei autorități judiciare 
înainte de demararea unei inspecții la fața 
locului.
După finalizarea anchetei sale și înainte 
de a prezenta Consiliului orice propunere, 
Comisia acordă statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta punctul de 
vedere asupra chestiunii care face 
obiectul anchetei. Comisia își 
fundamentează propunerea prezentată 
Consiliului exclusiv pe faptele cu privire 
la care statul membru în cauză a avut 
posibilitatea să își expună observațiile.
În cursul anchetei, Comisia va respecta pe 
deplin dreptul la apărare al statului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 41
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este abilitată să adopte acte eliminat
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delegate în conformitate cu articolul 12 
cu privire la:
(a) criteriile detaliate pentru calculul 
cuantumului amenzii menționate la 
alineatul (1);
(b) normele detaliate privind procedura de 
desfășurare a anchetelor menționate la 
alineatul (3), măsurile conexe și 
raportarea cu privire la anchete;
(c) normele de procedură detaliate al 
căror scop este garantarea dreptului la 
apărare, de acces la dosar, la reprezentare 
juridică, la confidențialitate, și dispozițiile 
privind momentul aplicării și colectarea 
amenzii menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 42
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
are competența deplină de a reexamina 
deciziile prin care Consiliul impune 
amenzi în temeiul alineatului (1). Aceasta 
poate anula, reduce sau majora amenda 
impusă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Sancțiunile impuse în temeiul 
articolului 11 sunt de natură 
administrativă.

Or. en

Amendamentul 44
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 9 constituie alte venituri, astfel 
cum se prevede la articolul 311 din tratat 
și se alocă la bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 45
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate i 
se conferă Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 46
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 9 
alineatul (4) se conferă Comisiei pe o 
perioadă de trei ani care începe o lună de 
la adoptarea prezentului regulament. 
Comisia întocmește un raport privind 
delegarea de competențe cu cel puțin 
nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de 
3 ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 9 alineatul (4) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară, specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 48
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în cazul în 
care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 50
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
În ceea ce privește măsurile menționate la 
articolul 9, Consiliul hotărăște fără a ține 
seama de votul membrului Consiliului 
care reprezintă statul membru în cauză.

Or. en


