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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Coordonarea politicilor economice 
ale statelor membre constituie o chestiune 
de interes comun. Statele membre a căror 
monedă este euro au o responsabilitate și 
un interes deosebit să aplice politici 
economice care promovează buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare și să evite politicile care pun în 
pericol această uniune în contextul 
orientărilor generale formulate de Consiliu.

(1) Coordonarea politicilor economice 
ale statelor membre constituie o chestiune 
de interes comun. Statele membre a căror 
monedă este euro au o responsabilitate și 
un interes deosebit să aplice politici 
economice care promovează buna 
funcționare a uniunii economice și 
monetare și să evite politicile care pun în 
pericol această uniune în contextul 
orientărilor generale formulate de 
instituțiile Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea asigurării bunei 
funcționări a uniunii economice și 
monetare, statele membre a căror monedă 
este euro ar trebui să ia măsuri de 
consolidare a rezilienței economiilor lor 
prin reforme structurale și investiții 
specifice. Summitul zonei euro din 
decembrie 2018 a mandatat Eurogrupul să 
se ocupe de elaborarea, de modalitățile de 
punere în aplicare și de calendarul unui 
instrument bugetar pentru convergență și 
competitivitate pentru zona euro. Pentru a 
se asigura că statele membre realizează 
reforme structurale și investiții într-o 
manieră consecventă, coerentă și bine 

(2) În vederea asigurării bunei 
funcționări a uniunii economice și 
monetare, statele membre a căror monedă 
este euro ar trebui să ia măsuri de 
consolidare a rezilienței economiilor lor 
prin reforme și investiții specifice. 
Summitul zonei euro din decembrie 2018 a 
mandatat Eurogrupul să se ocupe de 
elaborarea, de modalitățile de punere în 
aplicare și de calendarul unui instrument 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate pentru zona euro. Pentru a 
se asigura că statele membre reformează și 
investesc în economiile lor într-o manieră 
consecventă, coerentă și bine coordonată, 
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coordonată, este necesar să se stabilească 
un cadru de guvernanță care să permită 
Consiliului să furnizeze orientări strategice 
privind reformele și investițiile care 
urmează să fie realizate în mod prioritar de 
către statele membre în zona euro. Un 
astfel de cadru ar spori convergența și 
competitivitatea zonei euro. De asemenea, 
Consiliul ar trebui să furnizeze orientări 
specifice fiecărei țări privind reformele 
individuale și obiectivele de investiții ale 
statelor membre a căror monedă este 
euro, care pot fi sprijinite de instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate. Întrucât un astfel de cadru 
este specific statelor membre a căror 
monedă este euro, numai membrii 
Consiliului care reprezintă aceste state 
membre ar trebui să ia parte la vot în 
temeiul prezentului regulament.

este necesar să se stabilească un cadru de 
guvernanță care să permită Parlamentului 
European și Consiliului să furnizeze 
orientări strategice privind reformele și 
investițiile care urmează să fie realizate în 
mod prioritar de către statele membre în 
zona euro în contextul instrumentului 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate. Un astfel de cadru ar spori 
convergența și competitivitatea zonei euro, 
precum și reziliența și redresarea 
economiilor acesteia. Întrucât un astfel de 
cadru este specific statelor membre a căror 
monedă este euro, numai membrii 
Consiliului care reprezintă aceste state 
membre ar trebui să ia parte la vot în 
temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre a căror monedă nu 
este euro și care participă la mecanismul 
cursului de schimb (MCS-II) ar trebui să 
informeze fără întârziere Comisia cu 
privire la intenția lor de a participa sau 
nu la instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate sau la 
instrumentul de convergență și reformă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul pentru identificarea 

(3) La nivelul Uniunii, orientările 
strategice privind prioritățile în materie de 
reformă și de investiții, astfel cum se 
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priorităților naționale de reformă ale 
statelor membre și pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a acestor priorități. 
Prezentul regulament abordează necesitatea 
de a stabili o coerență între prioritățile în 
materie de reformă și de investiții pentru 
zona euro în ansamblu și obiectivele de 
reformă și de investiții ale fiecărui stat 
membru a cărui monedă este euro și de a 
asigura coerența acestora cu semestrul 
european.

menționează la considerentul 4, alături de 
recomandările pentru zona euro și 
programele naționale de reformă în 
contextul semestrului european, 
alcătuiesc cadrul pentru identificarea 
priorităților naționale de reformă și de 
investiții ale statelor membre pentru a le 
îmbunătăți reziliența și redresarea și 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
acestor priorități. Prezentul regulament 
abordează necesitatea de a stabili o 
coerență între prioritățile în materie de 
reformă și de investiții pentru zona euro în 
ansamblu și obiectivele de reformă și de 
investiții ale fiecărui stat membru a cărui 
monedă este euro și ale statelor membre 
din MCS II care participă voluntar, 
precum și cu semestrul european, cu 
Acordul de la Paris, dar și cu pilonul 
social, care sunt politici strategice ale 
Uniunii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Arhitectura actuală a uniunii 
economice și monetare este, prin natura 
sa, complexă și incompletă. Pentru a-i 
îmbunătăți eficiența și responsabilitatea 
democratică, Uniunea numește un 
vicepreședinte al Comisiei drept 
următorul președinte al Eurogrupului și 
președinte al Consiliului guvernatorilor 
Mecanismului european de stabilitate, în 
conformitate cu Rezoluția Parlamentului 
European din 16 februarie 2017 
referitoare la capacitatea bugetară pentru 
zona euro (P8_TA(2017)0050). Comisarul 
ar consolida cadrul de guvernanță 
economică și ar supraveghea 
instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate. În același timp, trebuie 
să se garanteze un rol consolidat al 
Parlamentului European în acest cadru 
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de guvernanță economică reînnoit.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul ar trebui să stabilească 
anual orientări strategice privind 
prioritățile în materie de reformă și de 
investiții pentru zona euro, ca parte a 
recomandării privind politica economică 
a zonei euro. Orientările strategice ar 
trebui adoptate de Consiliu, hotărând cu 
majoritate calificată la recomandarea 
Comisiei, și după ce Eurogrupul a 
discutat prioritățile în materie de reforme 
și de investiții pe care acesta le consideră 
relevante și adecvate pentru a fi incluse în 
cadrul acestora. Summitul anual al zonei 
euro își va îndeplini rolul.

(4) Parlamentul European și Consiliul 
ar trebui să stabilească împreună anual 
orientări strategice privind prioritățile în 
materie de reformă și de investiții pentru 
zona euro care sunt relevante pentru 
instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate. Parlamentul European 
și Consiliul ar trebui să definească 
modalitățile de cooperare pentru 
stabilirea în comun a orientărilor 
strategice. Cadrul de guvernanță trebuie 
să asigure faptul că programul este 
coerent cu alte politici ale Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura că orientările 
strategice reflectă experiența progresivă a 
punerii în aplicare a instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate, 
Comisia ar trebui, pe lângă recomandarea 
sa privind orientările strategice, ca parte a 
recomandării privind politica economică a 
zonei euro, să informeze Consiliul cu 
privire la modul în care au fost respectate 
orientările strategice în anii anteriori.

(5) Pentru a se asigura că orientările 
strategice reflectă experiența progresivă a 
punerii în aplicare a instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate, 
Comisia ar trebui, pe lângă propunerea sa 
privind orientările strategice, care ar trebui 
să fie coerentă cu recomandarea sa 
privind politica economică a zonei euro, să 
informeze Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la modul în care au fost 
respectate orientările strategice în anii 
anteriori.

Amendamentul8

Propunere de regulament
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Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre a căror monedă este 
euro pot decide să prezinte propuneri de 
pachete de reformă și de investiții în cadrul 
instrumentului bugetar pentru convergență 
și competitivitate. În acest scop, Consiliul 
va adopta o recomandare prin care va 
furniza orientări specifice fiecărei țări cu 
privire la obiectivele reformelor și ale 
investițiilor care pot fi sprijinite în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate în statele 
membre a căror monedă este euro. 
Această recomandare a Consiliului ar 
trebui să fie în concordanță cu orientările 
strategice adoptate în temeiul prezentului 
regulament și cu recomandările specifice 
fiecărei țări care sunt adoptate, în paralel, 
în cadrul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice în 
urma discuțiilor, după caz, din cadrul 
comitetelor relevante înființate în temeiul 
tratatului. De asemenea, recomandarea 
Consiliului ține seama în mod 
corespunzător de orice program de 
ajustare macroeconomică aprobat în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (UE) nr. 472/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului9.

(6) Statele membre a căror monedă este 
euro pot decide să prezinte propuneri de 
pachete de reformă și de investiții în cadrul 
instrumentului bugetar pentru convergență 
și competitivitate. 

_________________
9 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013 privind consolidarea 
supravegherii economice și bugetare a 
statelor membre din zona euro care 
întâmpină sau care sunt amenințate de 
dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea lor financiară (JO L 140, 
27.5.2013, p. 1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
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Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Recomandarea Consiliului care 
oferă orientări specifice fiecărei țări cu 
privire la obiectivele reformelor și ale 
investițiilor în statele membre a căror 
monedă este euro, adoptată cu majoritate 
calificată, ar trebui să se bazeze pe o 
recomandare a Comisiei. Acest proces nu 
ar trebui să aducă atingere caracterului 
voluntar al participării statelor membre a 
căror monedă este euro în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate și nu ar 
trebui să aducă atingere prerogativelor 
Comisiei în ceea ce privește punerea sa în 
aplicare.

eliminat

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cadrul de guvernanță prevăzut în 
prezentul regulament, Consiliul ar trebui să 
stabilească orientările strategice pentru 
zona euro în ansamblul său și să 
furnizeze orientări specifice fiecărei țări 
cu privire la obiectivele pachetelor de 
reformă și de investiții ale statelor membre 
a căror monedă este euro. Comisia 
execută bugetul Uniunii în conformitate cu 
articolul 317 din TFUE, care include 
gestionarea programelor de cheltuieli. 
Responsabilitățile Comisiei cu privire la 
instrumentul bugetar pentru convergență și 
competitivitate [în cadrul Programului de 
sprijin pentru reforme] în temeiul 
Regulamentului (UE) XXXX/XX nu ar 
trebui să fie afectate.

(8) În cadrul de guvernanță prevăzut în 
prezentul regulament, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui să 
stabilească împreună anual orientări 
strategice privind prioritățile în materie de 
reformă și de investiții pentru zona euro 
care sunt relevante pentru instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate. Comisia execută bugetul 
Uniunii în conformitate cu articolul 317 
din TFUE, care include gestionarea 
programelor de cheltuieli, în conformitate 
cu principiile bunei gestiuni financiare, 
controlului bugetar și responsabilității 
parlamentare. Responsabilitățile Comisiei 
cu privire la instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate [în cadrul 
Programului de sprijin pentru reforme și 
investiții] în temeiul Regulamentului (UE) 
XXXX/XX nu ar trebui să fie afectate.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza unei evaluări a Comisiei, 
Consiliul stabilește care sunt statele 
membre care se confruntă cu o încetinire 
gravă a creșterii economice în scopul de a 
modula ratele naționale de cofinanțare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
XXXX/XX [Regulamentul privind 
Programul de sprijin pentru reforme] și 
fără a aduce atingere aplicării articolului 
2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1467/97 al Consiliului, astfel cum a fost 
modificat.

(9) Pe baza unei evaluări a Comisiei și 
ținând seama în mod corespunzător de 
rezoluțiile Parlamentului European, 
Consiliul ar trebui să stabilească, în 
scopul de a modula ratele naționale de 
cofinanțare prevăzute în Regulamentul 
(UE) XXXX/XX [Regulamentul privind 
Programul de sprijin pentru reforme și 
investiții], dacă un stat membru se 
confruntă cu o încetinire gravă a creșterii 
economice.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și asumare a răspunderii 
în cadrul acestui dialog economic, comisia 
competentă a Parlamentului European 
poate invita președintele Consiliului, 
Comisia și, după caz, președintele 
Eurogrupului să se prezinte în fața sa 
pentru a discuta măsurile adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

(10) Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și asumare a răspunderii 
în cadrul acestui dialog economic, 
comisiile competente ale Parlamentului 
European pot invita președintele 
Consiliului, Comisia și, după caz, 
președintele Eurogrupului și, odată stabilit, 
vicepreședintele Comisiei pentru 
economie și finanțe, în calitate de 
reprezentant al Comisiei și de președinte 
al Eurogrupului, să se prezinte în fața 
comisiilor pentru a discuta toate măsurile 
care urmează să fie adoptate în temeiul 
prezentului regulament. În acest sens și 
înainte ca Comisia să își prezinte 
recomandările pentru zona euro, comisiile 
competente ale Parlamentului European 
pot invita președintele Consiliului, 
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Comisia și, după caz, președintele 
Eurogrupului și, odată stabilit, 
vicepreședintele Comisiei pentru 
economie și finanțe, în calitate de 
reprezentant al Comisiei și de președinte 
al Eurogrupului, să se prezinte în fața 
comisiilor competente pentru discutarea 
priorităților strategice ale politicilor 
economice din zona euro care contribuie 
la convergența și competitivitatea 
economiilor din zona euro.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
dispoziții privind cadrul de guvernanță 
relevant pentru instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate pentru zona 
euro în cadrul Programului de sprijin 
pentru reforme în temeiul Regulamentului 
(UE) XXX/XX10.

1. Prezentul regulament stabilește 
dispoziții privind cadrul de guvernanță 
relevant pentru instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate pentru zona 
euro în cadrul Programului de sprijin 
pentru reforme și investiții în temeiul 
Regulamentului (UE) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 J.O.C , , p. 10 J.O.C , , p.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică 
următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, 
„recomandare privind zona euro” înseamnă 
recomandarea Consiliului privind politica 
economică a zonei euro, în conformitate cu 
articolul 136 coroborat cu articolul 121 
alineatul (2) din TFUE.

(a) „recomandări specifice fiecărei 
țări” înseamnă recomandările Consiliului 
adresate fiecărui stat membru în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
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și cu articolul 148 alineatul (4) din 
TFUE, în contextul semestrului european 
pentru coordonarea politicilor economice;
(b) „recomandare privind zona euro” 
înseamnă recomandarea Consiliului privind 
politica economică a zonei euro, în 
conformitate cu articolul 136 coroborat cu 
articolul 121 alineatul (2) din TFUE.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament contribuie la 
convergența și competitivitatea 
economiilor statelor membre a căror 
monedă este euro prin definirea unui cadru 
de guvernanță relevant pentru instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate, care prevede:

Prezentul regulament contribuie la 
convergența în sens ascendent și 
competitivitatea economiilor statelor 
membre a căror monedă este euro prin 
definirea unui cadru de guvernanță relevant 
pentru instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate, care 
prevede orientările strategice privind 
prioritățile în materie de reformă și de 
investiții ale zonei euro.

(a) orientările strategice privind 
prioritățile în materie de reformă și de 
investiții ale zonei euro în ansamblul său;
(b) orientări specifice fiecărei țări 
privind obiectivele reformelor și ale 
investițiilor relevante pentru instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate, în concordanță cu 
recomandările specifice fiecărei țări.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La recomandarea Comisiei și în 
urma discuțiilor din cadrul Eurogrupului, 
Consiliul stabilește, ca parte a 

1. La propunerea Comisiei, 
Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc împreună orientările strategice 



PE648.462v02-00 12/16 AD\1204107RO.docx

RO

recomandării privind zona euro și pe o 
bază anuală, orientările strategice pentru 
prioritățile în materie de reformă și de 
investiții ale zonei euro.

privind prioritățile în materie de reformă și 
de investiții pentru zona euro care sunt 
relevante pentru instrumentul bugetar 
pentru convergență și competitivitate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În paralel cu recomandarea sa 
menționată la alineatul (1), Comisia 
informează Consiliul cu privire la modul în 
care orientările strategice din anii anteriori 
au fost respectate de către statele membre.

2. În paralel cu propunerea sa 
menționată la alineatul (1), Comisia 
informează Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la modul în care 
orientările strategice din anii anteriori au 
fost respectate de către statele membre.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Orientări specifice fiecărei țări

1. La recomandarea Comisiei, 
Consiliul adoptă o recomandare adresată 
tuturor statelor membre a căror monedă 
este euro, furnizând anual orientări 
specifice fiecărei țări privind obiectivele 
de reformă și de investiții în scopul 
pachetelor de reforme și de investiții, pe 
care statele membre le pot prezenta 
ulterior în temeiul Regulamentului (UE) 
XXXX/XX [Regulamentul privind 
Programul de sprijin pentru reforme].
2. Recomandarea menționată la 
alineatul (1) este coerentă cu orientările 
strategice menționate la articolul 4 și cu 
recomandările specifice fiecărei țări 
pentru statul membru în cauză. În 
recomandarea menționată la alineatul (1), 
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Consiliul ține seama în mod 
corespunzător de orice program de 
ajustare macroeconomică pe care l-a 
aprobat în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 472/2013.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, pe baza unei evaluări a 
Comisiei, recomandarea menționată la 
articolul 5 alineatul (1) stabilește dacă un 
stat membru se confruntă cu o încetinire 
gravă a creșterii economice, în scopul unei 
modulări a ratelor naționale de cofinanțare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
XXXX/XX [Regulamentul privind 
Programul de sprijin pentru reforme].

Consiliul stabilește, pe baza unei evaluări a 
Comisiei, ținând seama în mod 
corespunzător de rezoluțiile 
Parlamentului European, dacă un stat 
membru se confruntă cu o încetinire gravă 
a creșterii economice, în scopul unei 
modulări a ratelor naționale de cofinanțare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
XXXX/XX [Regulamentul privind 
Programul de sprijin pentru reforme și 
investiții].

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și asumare a răspunderii, 
comisia competentă a Parlamentului 
European poate invita președintele 
Consiliului, Comisia și, după caz, 
președintele Eurogrupului să se prezinte în 
fața sa pentru a discuta măsurile adoptate 
în temeiul prezentului regulament.

Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o mai 
mare transparență și asumare a răspunderii, 
comisiile competente ale Parlamentului 
European pot invita președintele 
Consiliului, Comisia și, după caz, 
președintele Eurogrupului să se prezinte în 
fața comisiilor pentru a discuta toate 
măsurile care urmează să fie adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

În acest sens și înainte ca Comisia să își 
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prezinte recomandările pentru zona euro, 
comisiile competente ale Parlamentului 
European pot invita președintele 
Consiliului, Comisia și, după caz, 
președintele Eurogrupului să se prezinte 
în fața comisiilor competente pentru 
discutarea priorităților strategice ale 
politicilor economice din zona euro care 
contribuie la convergența și 
competitivitatea economiilor din zona 
euro.
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