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22.3.2011 A7-0052/37 

Amendamentul 37 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

în numele Comisiei pentru afaceri constituŃionale 
 

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 

Referirea 3a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 – având în vedere scrisorile preşedintelui 
Consiliului European, preşedintelui 
Eurogrupului şi comisarului responsabil 
de politica monetară; 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Amendamentul 38 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
în numele Comisiei pentru afaceri constituŃionale 

 

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: 

12. observă că, având în vedere 
dezbaterile din cadrul Parlamentului, şefii 
de stat şi de guvern din zona euro au 
convenit în cadrul reuniunii lor din 11 
martie 2011, în contextul pactului pentru 
euro, să confere Comisiei un rol central 
puternic în monitorizarea îndeplinirii 
angajamentelor, în special în vederea 
asigurării faptului că măsurile sunt 
compatibile cu normele UE, pe care le 
sprijină, şi cu participarea Parlamentului; 
constată că, în cadrul examinării 
aspectelor generale ale mecanismului 
european de stabilitate, şefii de stat şi de 
guvern au convenit că asistenŃa acordată 
unui stat membru a cărui monedă este 
euro se va baza pe un program strict de 
ajustări economice şi bugetare şi pe o 
analiză riguroasă a sustenabilităŃii 
datoriei, efectuată de Comisie şi de 
Fondul Monetar InternaŃional (FMI) în 
colaborare cu BCE; 

(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 
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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 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 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, 
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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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22.3.2011 A7-0052/39 

Amendamentul 39 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
în numele Comisiei pentru afaceri constituŃionale 

 

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 12a (nou) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 12a. ia act de semnalele pozitive desprinse 
din scrisorile preşedintelui Consiliului 
European, preşedintelui Eurogrupului şi 
comisarului responsabil de politica 
monetară; constată că: 

 – condiŃiile de politică stabilite în cadrul 
unui program de supraveghere 
intensificată sau de ajustare 
macroeconomică vor fi definite prin 
intermediul unui regulament care 
urmează să fie propus de Comisie în 
temeiul articolului 136 din TFUE, astfel 
încât să se asigure coerenŃa cu cadrul de 
supraveghere multilaterală al UE; 

 – accesul la asistenŃă financiară în 
temeiul mecanismului european de 
stabilitate va fi acordat pe baza unei 
analize riguroase a sustenabilităŃii 
datoriei publice, care va fi efectuată de 
Comisie împreună cu FMI şi în 
colaborare cu BCE; de asemenea, vor fi 
impuse condiŃii de politică stricte în 
cadrul unui program de ajustare 
macroeconomică, care vor fi 
proporŃionale cu gravitatea 
dezechilibrelor din statul membru vizat; 

 – pe baza evaluării efectuate de Comisie 
împreună cu FMI şi în colaborare cu 
BCE cu privire la nevoile financiare ale 
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statului membru beneficiar, Consiliul 
guvernatorilor va împuternici Comisia să 
negocieze cu statul membru vizat, 
împreună cu FMI şi în colaborare cu 
BCE, un program de ajustare 
macroeconomică; 

 – Comisia va propune Consiliului o 
decizie privind sprijinirea programului 
macroeconomic, iar după adoptarea 
acestei decizii, va semna memorandumul 
de înŃelegere în numele statelor membre a 
căror monedă este euro; 

 – condiŃiile de politică stabilite în cadrul 
unui program de supraveghere 
intensificată sau de ajustare 
macroeconomică vor fi coerente cu cadrul 
de supraveghere al Uniunii Europene şi 
trebuie să garanteze respectarea 
procedurilor UE; 

 – asistenŃa financiară va fi activată la 
cererea unui stat membru în urma unei 
evaluări efectuate de Comisie în 
colaborare cu BCE privind prezenŃa unui 
risc pentru stabilitatea financiară a zonei 
euro în ansamblu; 

 – Comisia, împreună cu FMI şi în 
colaborare cu BCE, va fi responsabilă de 
monitorizarea respectării condiŃiilor de 
politică şi va informa cu privire la aceasta 
Consiliul şi Consiliul de administraŃie; 

 – în urma unor dezbateri în cadrul 
Consiliului guvernatorilor, va fi adoptată, 
pe baza unei propuneri prezentate de 
Comisie, decizia Consiliului privind 
desfăşurarea unei supravegheri după 
încheierea programului; 

 – Parlamentul va fi informat periodic de 
către Consiliu şi Comisie cu privire la 
înfiinŃarea şi funcŃionarea mecanismului 
european de securitate, fiind astfel în 
măsură să monitorizeze în mod adecvat 
activităŃile acestuia; 

 – Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene 
va fi competentă să se pronunŃe asupra 
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oricărui diferend, în conformitate cu 
articolul 273 din TFUE; 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Amendamentul 40 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
în numele Comisiei pentru afaceri constituŃionale 

 

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 12b (nou) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 12b. sprijină proiectul de decizie a 
Consiliului European, în pofida rezervei 
sale privind faptul că ar fi fost de preferat 
ca proiectul să fie elaborat în 
conformitate cu propunerea din anexa la 
prezenta rezoluŃie; este de acord cu 
punctul de vedere exprimat de BCE prin 
care aceasta sprijină utilizarea metodei 
Uniunii, care permite mecanismului 
european de stabilitate să devină la 
momentul potrivit un mecanism al 
Uniunii; invită Consiliul European să se 
asigure că: 

 – regulamentul care vizează condiŃiile de 
politică este adoptat în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară a Uniunii; 

 – fiecare stat membru a cărui monedă este 
euro şi care a contribuit la mecanismul 
permanent de stabilitate are acces la acest 
mecanism indiferent de mărimea sa; 

  

Or. en 

 

 


