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16.3.2011 A7-0052/1 

Amendamentul 1 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 
 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 

stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

având în vedere articolul 48 alineatul (6) și 
articolul 48 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolul 48 alineatul (6) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 
16.3.2011 A7-0052/2 

Amendamentul 2 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât, dacă este adoptat, proiectul de 
decizie a Consiliului European ar putea 
conduce la constituirea unui mecanism 
care nu se încadrează deloc în sfera de 
acțiune a Uniunii, fără ca instituțiile 
Uniunii, ca atare, să primească vreun rol 
în acest sens; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/3 

Amendamentul 3 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât ar trebui ca participarea 
instituțiilor Uniunii la acest mecanism să 
fie pe deplin garantată și protejată 
permanent și ar trebui creată o legătură 
în vederea posibilei intervenții a bugetului 
european în sistemul de garanții; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/4 

Amendamentul 4 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât ar trebui studiate toate 
posibilitățile pentru a integra pe deplin 
mecanismul în cadrul instituțional al 
Uniunii și a oficializa participarea la acest 
mecanism a tuturor statelor membre a căror 
monedă nu este euro; întrucât acest fapt 
poate include și trimiterea la articolul 20 
din TUE, referitor la cooperarea 
consolidată, acolo unde este cazul pentru 
a asigura coerența politicilor economice 
ale UE; 

G. întrucât ar trebui studiate toate 
posibilitățile în vederea implicării în acest 
mecanism a tuturor statelor membre a căror 
monedă este euro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/5 

Amendamentul 5 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât ar fi preferabil ca normele de 
reglementare referitoare la mecanismul 
de stabilitate să fie propuse de către 
Comisie; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/6 

Amendamentul 6 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât Uniunea ar trebui să promoveze 
o piață consolidată a euroobligațiunilor, 
care să vină în completarea mecanismului 
de stabilitate; 

K. întrucât Uniunea ar trebui să examineze 
oportunitatea unui sistem de 
euroobligațiuni, care să vină în 
completarea mecanismului de stabilitate; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/7 

Amendamentul 7 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri legislative și, dacă este necesar, 
modificări ale tratatului, pentru a putea 
construi, pe termen mediu, un sistem de 
guvernanță economică pentru Uniune, și 
în special pentru zona euro, sistem care ar 
crește coeziunea și competitivitatea 
economiei și ar stabiliza sistemul 
financiar; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/8 

Amendamentul 8 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât orice extindere sau reducere a 
competențelor Uniunii ar necesita o 
procedură de revizuire ordinară; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/9 

Amendamentul 9 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. orice revizuire ulterioară a TFUE ar 
trebui realizată în cadrul procedurii de 
revizuire ordinară; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/10 

Amendamentul 10 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că politica monetară a statelor 
membre a căror monedă este euro, este o 

competență exclusivă a Uniunii și este o 
politică comunitară începând cu Tratatul de 

la Maastricht; 

1. constată că politica monetară a statelor 
membre a căror monedă este euro, este o 

competență exclusivă a Uniunii și este o 
politică comunitară începând cu Tratatul de 

la Maastricht; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/11 

Amendamentul 11 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază importanța monedei euro 
pentru proiectul politic și economic 
european și subliniază importanța 
angajamentului luat de toate statele 

membre în favoarea stabilității zonei euro, 
precum și spiritul de răspundere și 
solidaritatea demonstrat de statele membre; 

2. subliniază importanța angajamentului 
luat de toate statele membre în favoarea 

stabilității zonei euro, precum și spiritul de 
răspundere și solidaritatea demonstrat de 

statele membre; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/12 

Amendamentul 12 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că mecanismul de stabilitate 
european este o parte importantă a unui 

ansamblu global de măsuri având drept 
scop elaborarea unui nou cadru, 

consolidarea disciplinei bugetare și o mai 
bună coordonare a politicilor economice și 
financiare ale statelor membre, care ar 
trebui să includă promovarea unui 
răspuns european comun la provocările 
legate de creștere, concomitent cu 
depășirea dezechilibrelor economice și 
sociale și cu creșterea competitivității; 

3. subliniază că mecanismul de stabilitate 
european este parte integrantă a unui 

ansamblu de măsuri având drept scop 
elaborarea unui nou cadru, o mai bună 

coordonare a politicilor economice și 
financiare ale statelor membre, 
concomitent cu depășirea dezechilibrelor 

economice și sociale și cu creșterea 
competitivității; 

Or. en 

 
 


