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16.3.2011 A7-0052/13 

Amendamentul 13 

Francesco Enrico Speroni 

în numele Grupului EFD 
 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

5. consideră că este indispensabil ca 
acŃiunile întreprinse să nu se limiteze la 
măsurile temporare având drept scop 
stabilizarea zonei euro şi ca Uniunea să-şi 
dezvolte treptat guvernanŃa economică, 
inclusiv prin intermediul politicilor şi 
instrumentelor concepute pentru a 
promova creşterea sustenabilă în statele 
membre; apreciază că măsuri precum 
consolidarea PSC, semestrul european, 
strategia UE 2020 şi modificarea 
articolului 136 din TFUE cu privire la 
mecanismul de stabilitate nu constituie 
decât o primă etapă a acestui proces; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/14 

Amendamentul 14 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 7 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

7. avertizează că intenŃia de a institui 
mecanismul de stabilitate permanent în 
afara cadrului instituŃional al UE poate 
afecta integritatea sistemului întemeiat pe 
tratate; consideră că Comisia trebuie să 
fie membră a consiliului de administraŃie 
a acestui mecanism, şi nu un simplu 
observator; consideră, în plus că în acest 
context, Comisia trebuie să aibă dreptul la 
iniŃiative adecvate pentru a realiza, cu 
consimŃământul statelor membre 
respective, obiectivele MES; subliniază 
faptul că statele membre trebuie să 
respecte cu orice preŃ legislaŃia Uniunii şi 
prerogativele pe care aceasta le conferă 
instituŃiilor; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/15 

Amendamentul 15 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

8. subliniază că înfiinŃarea şi funcŃionarea 
unui mecanism de stabilitate trebuie să 

respecte pe deplin principiile fundamentale 
ale procesului decizional democratic, cum 

ar fi transparenŃa, controlul parlamentar şi 
responsabilitatea democratică; subliniază 
că mecanismul ar trebui să implice activ 
instituŃiile şi organismele Uniunii 
responsabile de chestiunile monetare: 
Comisia Europeană, Banca Centrală 
Europeană şi Banca Europeană de 
InvestiŃii; subliniază că mecanismul nu 
trebui să dea naştere la un nou model de 
guvernanŃă economică care să nu 
respecte standardele democratice ale 
Uniunii; 

8. subliniază că înfiinŃarea şi funcŃionarea 
unui mecanism de stabilitate trebuie să 

respecte pe deplin principiile fundamentale 
ale procesului decizional democratic, cum 

ar fi transparenŃa, controlul parlamentar şi 
responsabilitatea democratică; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/16 

Amendamentul 16 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

9. regretă faptul că Consiliul European 
nu a explorat toate posibilităŃile prevăzute 
în tratate pentru a institui un mecanism 
de stabilitate permanent; consideră 
îndeosebi că, în cadrul competenŃelor 
actuale ale Uniunii cu privire la uniunea 
economică şi monetară (articolul 3 
alineatul(4) din TUE) şi politica monetară 
în cazul statelor membre a căror monedă 
este euro (articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) din TFUE), ar fi fost indicat să se facă 
uz de competenŃele conferite Consiliului 
în articolul 136 din TFUE sau, cu titlu de 
alternativă, să se recurgă la articolul 352 
din TFUE coroborat cu articolele 133 şi 
136 din TFUE; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/17 

Amendamentul 17 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

10. invită Comisia să găsească alte 
mecanisme care să asigure stabilitatea 
financiară şi o creştere economică 
sustenabilă adecvată pentru zona euro, 
precum şi să întocmească propunerile 
legislative necesare; subliniază că 
mecanismul de stabilitate trebuie să includă 

măsuri pentru reducerea riscurilor la adresa 
stabilităŃii financiare, economice şi sociale, 
inclusiv reglementarea efectivă a pieŃelor 
financiare, revizuirea PSC şi o mai bună 
coordonare economică, introducerea 
instrumentelor de reducere a 
dezechilibrelor macroeconomice în 
interiorul zonei euro şi măsuri destinate 
reconstruirii ecologice; 

10. subliniază că mecanismul de stabilitate 
trebuie să includă măsuri pentru reducerea 

riscurilor la adresa stabilităŃii financiare, 
economice şi sociale, inclusiv 

reglementarea efectivă a pieŃelor 
financiare, revizuirea PSC şi o mai bună 
coordonare economică şi introducerea 
instrumentelor de reducere a 
dezechilibrelor macroeconomice în 
interiorul zonei euro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/18 

Amendamentul 18 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

11. consideră, în plus, că instituirea şi 
funcŃionarea mecanismului de stabilitate 
permanent ar trebui să se apropie cât mai 
mult posibil de cadrul Uniunii Europene, 
recurgând, prin analogie, şi la 
mecanismele instituŃionale de cooperare 
consolidată, ca modalitate de implicare a 
instituŃiilor Uniunii în toate etapele şi de 
încurajare a participării la mecanism 
pentru statelor membre care nu au adoptat 
încă euro ca monedă; 

11. consideră că, pentru a implica în mod 
corespunzător instituŃiile Uniunii, în 
special Parlamentul, şi pentru asigura 
statele membre care au adoptat euro ca 
monedă, ar trebui stabilită o coerenŃă 
deplină între capitolele 1 şi 4 din titlul 
VIII din partea a treia a TFUE; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/19 

Amendamentul 19 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

12. declară că, pentru a putea examina 
proiectul de decizie a Consiliului European 

într-un mod adecvat, sunt necesare 
informaŃii complementare, în special în 

ceea ce priveşte structura preconizată a 
mecanismului de stabilitate şi modul în 
care acesta urmează să relaŃioneze cu 

instituŃiile Uniunii, cu Fondul Monetar 
European propus şi cu Fondul Monetar 
InternaŃional; în consecinŃă, invită 
Consiliul European să îndeplinească 
următoarele condiŃii în procesul de 

instituire a noului mecanism european de 
stabilitate: 

(a) reformularea proiectului de decizie 
a Consiliului European în spiritul 
propus de amendamentele anexate 

la prezenta rezoluŃie, fiind de la 
sine înŃeles că, prin implicarea 
instituŃiilor UE în înfiinŃarea 
mecanismului de stabilitate 
permanentă şi în formularea 
condiŃiilor pentru asistenŃa 
financiară, MES (mecanismul 
european de stabilitate), în pofida 
caracterului interguvernamental, 
va fi situat în cadrul Uniunii, 
adică în forma unei agenŃii; 
solicită ca mecanismul de 

12. declară că, pentru a putea examina 
proiectul de decizie a Consiliului European 

într-un mod adecvat, sunt necesare 
informaŃii complementare, în special în 

ceea ce priveşte structura preconizată a 
mecanismului de stabilitate şi modul în 
care acesta urmează să relaŃioneze cu 

instituŃiile Uniunii, cu Fondul Monetar 
European propus şi cu Fondul Monetar 
InternaŃional; în consecinŃă, invită 
Consiliul European să îndeplinească 
următoarele condiŃii în procesul de 

instituire a noului mecanism european de 
stabilitate: 

(a) reformularea proiectului de decizie 
a Consiliului European în spiritul 
propus de amendamentele anexate 

la prezenta rezoluŃie; 

şi/sau 

(b) un angajament clar al Consiliului 
European că: 

– în ceea ce priveşte 
caracteristicile operaŃionale ale 
mecanismului de stabilitate 

permanent şi măsurile de 
condiŃionalitate, care presupun 

un program de ajustare 
economică şi fiscală, deciziile în 



 

AM\861124RO.doc  PE459.740v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

stabilitate să fie de la început 
deschis statelor membre care nu 
au ca monedă euro dar care doresc 
să participe; 

sau 

(b) un angajament clar al Consiliului 
European că: 

– în ceea ce priveşte 

caracteristicile operaŃionale ale 
mecanismului de stabilitate 

permanent şi măsurile de 
condiŃionalitate, care presupun 
un program de ajustare 

economică şi fiscală, deciziile în 
acest sens vor fi luate pe baza 
unei propuneri, în conformitate 
cu procedura legislativă 
ordinară, Comisia având 
responsabilitatea de a se 
asigura că aceste măsuri vor fi 
pe deplin respectate şi că 
mecanismul va fi utilizat cu 
precauŃie, raportând cu 
regularitate Parlamentului în 
legătură cu acest subiect; 

– toate sarcinile necesare punerii 
în aplicare şi monitorizării 
mecanismului permanent şi 
evaluării situaŃiei financiare a 
statelor membre a căror 
monedă este euro vor fi 
îndeplinite de către Comisia 
Europeană, şi că aceasta va 
raporta cu regularitate 
Parlamentului European în 
legătură cu acest subiect; 

– asistenŃa financiară acordată în 
cadrul mecanismului va face 
obiectul unei analize riguroase 
şi al unui program de relansare 
economică şi financiară; în 
ceea ce priveşte deciziile 
referitoare la acordarea unei 
asistenŃe financiare, statele 
membre a căror monedă este 
euro şi statele care reprezintă 

acest sens vor fi luate după 
consultarea Parlamentului şi 
raportând cu regularitate 

Parlamentului în legătură cu 
acest subiect; 

– niciun stat membru cărui monedă 
este euro şi care are care a 
contribuit la mecanismul de 

stabilitate nu trebui exclus de la 
accesarea acestuia pe motive de 

mărime; 
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statele membre ce participă şi 
contribuie la mecanismul de 
stabilitate permanentă se vor 
baza pe o evaluare realizată de 
Comisie, Banca Centrală 
Europeană şi, în măsura în care 
poate fi angrenat în acest 
exerciŃiu, Fondul Monetar 
InternaŃional; Comisia va 
raporta Parlamentului în ceea 
ce priveşte analiza şi condiŃiile 
pentru relansarea financiară şi 
economică; şi 

– niciun stat membru cărui 
monedă este euro şi care are care 

a contribuit la mecanismul de 
stabilitate nu trebui exclus de la 
accesarea acestuia pe motive de 

mărime; 

– secretariatul mecanismului de 
stabilitate permanent va fi 
asigurat de Comisie; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/20 

Amendamentul 20 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

13. aminteşte că viitorul mecanism de 
stabilitate permanentă ar trebui să apeleze 
la instituŃiile Uniunii, de exemplu, 
deoarece, în acest mod, s-ar evita 
înfiinŃarea de structuri redundante care 
ar putea afecta negativ integrarea 
europeană; 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/21 

Amendamentul 21 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

16. aprobă intenŃia Comisiei de „a asigura 
coerenŃa între acest viitor mecanism şi 
politicile de guvernanŃă economică 
aplicate de Uniune, în special în zona 
euro, în conformitate cu competenŃele 
conferite Uniunii şi instituŃiile sale prin 
tratat”; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\861124RO.doc  PE459.740v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
16.3.2011 A7-0052/22 

Amendamentul 22 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

17. subliniază că proiectul de decizie a 
Consiliului European, în forma în care a 

fost modificat, nu ar extinde competenŃele 
Uniunii şi ar continua, prin urmare, să se 

încadreze în domeniul de aplicare al 
procedurii de revizuire simplificată a 
tratatului; evidenŃiază, în schimb, că 
decizia respectivă nu poate reduce 
competenŃele instituŃiilor Uniunii în 
domeniile politicii economice şi monetare 
şi al politicii monetare în cazul statelor 
membre a căror monedă este euro şi, în 
niciun caz, nu poate prejudicia aplicarea 
corectă a legislaŃiei Uniunii, îndeosebi 
articolele 122 şi 143 din TFUE, precum şi 
a acquis-ului Uniunii; 

17. subliniază că proiectul de decizie a 
Consiliului European, în forma în care a 

fost modificat, nu ar extinde competenŃele 
Uniunii şi ar continua, prin urmare, să se 

încadreze în domeniul de aplicare al 
procedurii de revizuire simplificată a 
tratatului; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/23 

Amendamentul 23 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

18. reafirmă că folosirea articolului 48 
alineatul (6) este o procedură 
excepŃională şi reaminteşte dreptul 
Parlamentului, în temeiul articolului 48 
alineatul (3) de a convoca o convenŃie cu 
scopul de a reforma instituŃiile, 
procedurile şi politicile care alcătuiesc 
guvernanŃa economică a Uniunii: 

eliminat 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/24 

Amendamentul 24 

Francesco Enrico Speroni 
în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Anexă  
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

Amendament la proiectul de decizie a 
Consiliului European 

 
La articolul 136 alineatul (1) din TFUE, 
se adaugă următoarele paragrafe: 

„La recomandarea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European, 
statele membre a căror monedă este euro 
pot să instituie un mecanism de stabilitate 
care urmează să fie activat în cazul în 
care este indispensabil pentru a garanta 
stabilitatea zonei euro în ansamblu. 
Acordarea oricărei asistenŃe financiare 
necesare în temeiul mecanismului va fi 
decisă pe baza unei propuneri a Comisiei 
Europene şi va face obiectul unei stricte 
condiŃionări în conformitate cu principiile 
şi obiectivele Uniunii, astfel cum sunt 
stabilite în Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi în prezentul tratat. 

Principiile şi normele privind 
condiŃionalitatea asistenŃei financiare 
acordate în temeiul mecanismului şi 
controlul acestuia sunt stabilite printr-un 
regulament în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară. 
 
Articolul 136 alineatul (2) se modifică 

Amendament la proiectul de decizie a 
Consiliului European 

 
La articolul 121 alineatul (6) din TFUE se 
adaugă următorul paragraf: 

„Articolul 136 alineatul (2) se aplică 
mutatis mutandis.”. 
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după cum urmează: 

„La votul privind măsurile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) şi (b) iau parte 
numai membrii Consiliului reprezentând 
statele membre a căror monedă este euro. 

Majoritatea calificată a membrilor 
menŃionaŃi anterior se defineşte în 
conformitate cu articolul 238 alineatul (3) 
litera (a). 

La votul privind măsurile prevăzute la 
alineatul (1) litera (c) iau parte numai 
membrii Consiliului reprezentând statele 
membre care participă la mecanism.” 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/25 

Amendamentul 25 

Gerald Häfner 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcŃionarea 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 rezoluŃie 

Considerentul La (nou) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 La. întrucât viitoarea structură a 
guvernanŃei economice din UE şi 
măsurile suplimentare de coordonare 
economică ar trebui să facă obiectul unei 
ConferinŃe privind guvernanŃa economică 
europeană, care ar trebui organizată pe 
modelul unei convenŃii, la care să 
participe Parlamentul European, 
parlamentele naŃionale, Consiliul şi 
Comisia pentru a garanta un nivel ridicat 
de participare şi legitimitatea 
democratică; 

Or. en 

 
 


