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Amendamentul 1
Werner Langen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că recunoaşterea Băncii 
Centrale Europene (BCE) drept instituţie 
europeană sporeşte responsabilitatea 
Parlamentului European şi în special a 
comisiei competente pentru afaceri 
economice şi monetare, în calitate de 
instituţie în faţa căreia BCE răspunde 
pentru deciziile sale în materie de politică 
monetară; consideră că, în acelaşi timp, 
rolul Parlamentului European în 
desemnarea membrilor Comitetului 
executiv al BCE va trebui consolidat;
consideră că rolul BCE în lupta împotriva 
acţiunilor de natură să afecteze interesele 
financiare ale Uniunii Europene va trebui 
să conducă la o cooperare strânsă între 
comisiile Parlamentului;

1. consideră că recunoaşterea Băncii 
Centrale Europene (BCE) drept instituţie 
europeană sporeşte responsabilitatea 
Parlamentului European şi în special a 
comisiei competente pentru afaceri 
economice şi monetare, în calitate de 
instituţie în faţa căreia BCE răspunde 
pentru deciziile sale în materie de politică 
monetară; consideră că rolul BCE în lupta 
împotriva acţiunilor de natură să afecteze 
interesele financiare ale Uniunii Europene 
va trebui să conducă la o cooperare strânsă 
între comisiile Parlamentului;

Or. de

Amendamentul 2
Sahra Wagenknecht

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că recunoaşterea Băncii 
Centrale Europene (BCE) drept instituţie 
europeană sporeşte responsabilitatea 
Parlamentului European şi în special a 
comisiei competente pentru afaceri 
economice şi monetare, în calitate de 
instituţie în faţa căreia BCE răspunde 
pentru deciziile sale în materie de politică 
monetară; consideră că, în acelaşi timp, 
rolul Parlamentului European în 

1. consideră că recunoaşterea Băncii 
Centrale Europene (BCE) drept instituţie 
europeană sporeşte responsabilitatea 
Parlamentului European şi în special a 
comisiei competente pentru afaceri 
economice şi monetare, în calitate de 
instituţie în faţa căreia BCE răspunde 
pentru deciziile sale în materie de politică 
monetară; consideră că, în acelaşi timp, 
rolul Parlamentului European în 
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desemnarea membrilor Comitetului 
executiv al BCE va trebui consolidat; 
consideră că rolul BCE în lupta împotriva 
acţiunilor de natură să afecteze interesele 
financiare ale Uniunii Europene va trebui 
să conducă la o cooperare strânsă între 
comisiile Parlamentului;

desemnarea membrilor Comitetului 
executiv al BCE va trebui consolidat; 
consideră că rolul BCE în lupta împotriva 
acţiunilor de natură să afecteze interesele 
financiare ale Uniunii Europene va trebui 
să conducă la o cooperare strânsă între 
comisiile Parlamentului; îşi exprimă 
îngrijorarea faţă de faptul că includerea 
explicită a obiectivului stabilităţii 
preţurilor în catalogul obiectivelor 
Uniunii (articolul 2 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană în 
versiunea Tratatului de la Lisabona) va 
face mult mai dificilă în viitor elaborarea 
unei politici a BCE orientată spre 
echilibru social şi asigurarea locurilor de 
muncă; 

Or. de

Amendamentul 3
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că recunoaşterea Băncii 
Centrale Europene (BCE) drept instituţie 
europeană sporeşte responsabilitatea 
Parlamentului European şi în special a 
comisiei competente pentru afaceri 
economice şi monetare, în calitate de 
instituţie în faţa căreia BCE răspunde 
pentru deciziile sale în materie de politică 
monetară; consideră că, în acelaşi timp, 
rolul Parlamentului European în 
desemnarea membrilor Comitetului 
executiv al BCE va trebui consolidat; 
consideră că rolul BCE în lupta împotriva 
acţiunilor de natură să afecteze interesele 
financiare ale Uniunii Europene va trebui 
să conducă la o cooperare strânsă între 
comisiile Parlamentului;

1. consideră că recunoaşterea Băncii 
Centrale Europene (BCE) drept instituţie 
europeană şi modificarea condiţiilor în 
care Consiliul deliberează asupra numirii 
membrilor Comitetului executiv sporesc 
responsabilitatea Parlamentului European 
şi în special a Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare, în calitate de 
instituţie în faţa căreia BCE răspunde 
pentru deciziile sale în materie de politică 
monetară; consideră că, în acelaşi timp, 
rolul Parlamentului European în 
desemnarea membrilor Comitetului 
executiv al BCE va trebui consolidat; 
consideră că rolul BCE în lupta împotriva 
acţiunilor de natură să afecteze interesele 
financiare ale Uniunii Europene va trebui 
să conducă la o cooperare strânsă între 
comisiile Parlamentului;
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Or. fr

Amendamentul 4
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută noul său rol în ceea ce priveşte 
modificarea componenţei Consiliului 
guvernatorilor BCE;

Or. fr

Amendamentul 5
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de recunoaşterea oficială a 
Eurogrupului şi de rolul său dominant în 
gestionarea politicii economice din zona 
euro; consideră, în consecinţă, că este 
necesar să se dezvolte practica 
schimburilor reciproce iniţiată de comisia
competentă pentru afaceri economice şi 
monetare; solicită opinia Comisiei în ceea 
ce priveşte evoluţia pe care această 
modificare o va presupune în termeni de 
mijloace şi de analiză; consideră, de 
asemenea, că instituirea unui temei 
juridic care să permită adoptarea 
orientărilor generale de politică 
economică pentru zona euro, la articolul 
136 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), precum şi a 
unor măsuri de consolidare a coordonării 
şi supravegherii disciplinei bugetare a 
statelor membre, trebuie să determine 
Comisia să utilizeze fără întârziere acest 
nou temei juridic pentru a adopta o 

2. ia act de recunoaşterea oficială a 
Eurogrupului şi de rolul său dominant în 
gestionarea politicii economice din zona 
euro; consideră, în consecinţă, că este 
necesar să se dezvolte practica 
schimburilor reciproce iniţiată de Comisia 
competentă pentru afaceri economice şi 
monetare; solicită opinia Eurogrupului şi 
a Comisiei în ceea ce priveşte evoluţia pe 
care această modificare o va presupune în 
termeni de mijloace şi de analiză; 
consideră că implicaţiile bugetare ale 
recunoaşterii Eurogrupului trebuie 
analizate de autoritatea bugetară;
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iniţiativă prin care Parlamentul European 
să fie asociat pe deplin la definirea 
procedurii şi la punerea sa în aplicare; 
estimează că posibilitatea poziţiilor 
comune, precum şi a unei reprezentări 
unificate a zonei euro în cadrul 
instituţiilor financiare internaţionale ar 
trebui să determine, în acelaşi timp, 
asocierea comisiei competente pentru 
afaceri economice şi monetare la 
reprezentarea Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 6
Wolf Klinz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de recunoaşterea oficială a 
Eurogrupului şi de rolul său dominant în 
gestionarea politicii economice din zona 
euro; consideră, în consecinţă, că este 
necesar să se dezvolte practica 
schimburilor reciproce iniţiată de comisia
competentă pentru afaceri economice şi 
monetare; solicită opinia Comisiei în ceea 
ce priveşte evoluţia pe care această 
modificare o va presupune în termeni de 
mijloace şi de analiză; consideră, de 
asemenea, că instituirea unui temei juridic 
care să permită adoptarea orientărilor 
generale de politică economică pentru zona 
euro, la articolul 136 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), 
precum şi a unor măsuri de consolidare a 
coordonării şi supravegherii disciplinei 
bugetare a statelor membre, trebuie să 
determine Comisia să utilizeze fără 
întârziere acest nou temei juridic pentru a 
adopta o iniţiativă prin care Parlamentul 
European să fie asociat pe deplin la 
definirea procedurii şi la punerea sa în 
aplicare; estimează că posibilitatea 

2. ia act de recunoaşterea oficială a 
Eurogrupului şi de rolul său dominant în 
gestionarea politicii economice din zona 
euro; consideră, în consecinţă, că este 
necesar să se dezvolte practica 
schimburilor reciproce iniţiată de Comisia
pentru afaceri economice şi monetare; 
solicită opinia Comisiei în ceea ce priveşte 
evoluţia pe care această modificare o va 
presupune în termeni de mijloace şi de 
analiză; consideră, de asemenea, că 
instituirea unui temei juridic care să 
permită adoptarea orientărilor generale de 
politică economică pentru zona euro, la 
articolul 136 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), 
precum şi a unor măsuri de consolidare a 
coordonării şi supravegherii disciplinei 
bugetare a statelor membre, trebuie să 
determine Comisia să utilizeze fără 
întârziere acest nou temei juridic pentru a 
adopta o iniţiativă prin care Parlamentul 
European să fie asociat pe deplin la 
definirea procedurii şi la punerea sa în 
aplicare; estimează că posibilitatea 



AM\723775RO.doc 7/15 PE406.127v01-00

RO

poziţiilor comune, precum şi a unei 
reprezentări unificate a zonei euro în 
cadrul instituţiilor financiare internaţionale 
ar trebui să determine, în acelaşi timp, 
asocierea comisiei competente pentru 
afaceri economice şi monetare la 
reprezentarea Uniunii Europene;

poziţiilor comune, precum şi a unei 
reprezentări unificate a zonei euro în cadrul 
instituţiilor financiare internaţionale ar 
trebui să determine, în acelaşi timp, 
participarea membrilor Comisiei pentru 
afaceri economice şi monetare dintr-o ţară 
care face parte din Eurogrup la 
reprezentarea Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 7
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că instituirea unui temei 
juridic care să permită adoptarea 
orientărilor generale de politică 
economică pentru zona euro, la articolul 
136 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), precum şi a 
unor măsuri de consolidare a coordonării 
şi supravegherii disciplinei bugetare a 
statelor membre, trebuie să determine 
Comisia să utilizeze fără întârziere acest 
nou temei juridic pentru a adopta o 
iniţiativă prin care Parlamentul European 
să fie implicat pe deplin în definirea 
procedurii şi în punerea sa în aplicare; 

Or. fr

Amendamentul 8
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. estimează că posibilitatea poziţiilor 
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comune, precum şi a unei reprezentări 
unificate a zonei euro în cadrul 
instituţiilor financiare internaţionale ar 
trebui puse în practică neîntârziat şi ar 
trebuie să determine, în acelaşi timp, 
participarea Comisiei competente pentru 
afaceri economice şi monetare la 
reprezentarea Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 9
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei să iniţieze un proiect 
de regulament care să permită 
Parlamentului European şi Consiliului să 
adopte normele de aplicare privind 
procedura de supraveghere multilaterală, 
în conformitate cu articolul 121 alineatul 
(6) din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 10
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor 
şi condiţiilor în conformitate cu care 
aceste servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 

eliminat
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de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative 
ordinare care permite Consiliului şi 
Parlamentului să stabilească principii şi 
condiţii pentru prestarea acestor servicii; 
estimează totuşi că aceste progrese nu 
reduc necesitatea unei iniţiative a 
Comisiei de adoptare a unei directive-
cadru în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 11
Sahra Wagenknecht

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative 
ordinare care permite Consiliului şi 
Parlamentului să stabilească principii şi 
condiţii pentru prestarea acestor servicii; 
estimează totuşi că aceste progrese nu 
reduc necesitatea unei iniţiative a 
Comisiei de adoptare a unei directive-
cadru în acest domeniu;

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; consideră că, 
menţionarea pentru prima dată, prin 
intermediul prezentului protocol, a 
serviciilor de interes general într-un tratat
al UE nu poate avea ca urmare, în niciun 
caz, apariţia de dubii cu privire la 
competenţele exclusive ale statelor 
membre în domeniul acestor servicii;

Or. de

Amendamentul 12
Wolf Klinz

Proiect de aviz
Punctul 4



PE406.127v01-00 10/15 AM\723775RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative ordinare 
care permite Consiliului şi Parlamentului 
să stabilească principii şi condiţii pentru 
prestarea acestor servicii; estimează totuşi 
că aceste progrese nu reduc necesitatea 
unei iniţiative a Comisiei de adoptare a 
unei directive-cadru în acest domeniu;

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative ordinare 
care permite Consiliului şi Parlamentului 
să stabilească principii şi condiţii pentru 
prestarea acestor servicii; 

Or. en

Amendamentul 13
Margaritis Schinas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative ordinare 
care permite Consiliului şi Parlamentului 
să stabilească principii şi condiţii pentru 
prestarea acestor servicii; estimează totuşi 
că aceste progrese nu reduc necesitatea 
unei iniţiative a Comisiei de adoptare a 
unei directive-cadru în acest domeniu;

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative ordinare 
care permite Consiliului şi Parlamentului 
să stabilească principii şi condiţii pentru 
prestarea acestor servicii; 
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Or. en

Amendamentul 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira şi Ieke van den Burg

Proiectul de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative ordinare 
care permite Consiliului şi Parlamentului 
să stabilească principii şi condiţii pentru 
prestarea acestor servicii; estimează totuşi 
că aceste progrese nu reduc necesitatea 
unei iniţiative a Comisiei de adoptare a 
unei directive-cadru în acest domeniu;

4. salută modificările aduse articolului 16 
din Tratatul CE, devenit ulterior articolul 
14 din TFUE, privind serviciile de interes 
economic general, în special temeiul 
juridic care permite definirea principiilor şi 
condiţiilor în conformitate cu care aceste 
servicii pot fi furnizate, precum şi 
adoptarea unui Protocol privind serviciile 
de interes general; salută, de asemenea, 
introducerea procedurii legislative ordinare 
care permite Consiliului şi Parlamentului 
să stabilească principii şi condiţii pentru 
prestarea acestor servicii; estimează totuşi 
că aceste progrese nu reduc necesitatea 
unei iniţiative a Comisiei în vederea 
sporirii certitudinii juridice a serviciilor 
publice în ceea ce priveşte chestiuni 
orizontale şi sectoriale în această privinţă;

Or. en

Amendamentul 15
Sahra Wagenknecht

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută consolidarea rolului parlamentelor 
naţionale în ceea ce priveşte controlul 
principiului subsidiarităţii în cadrul 
procedurii legislative ordinare; se 
angajează totuşi, în lipsa unei consultări 
specifice a reprezentanţelor naţionale, să le 
asocieze pe acestea, anual, la propriile 

5. salută consolidarea rolului parlamentelor 
naţionale în ceea ce priveşte controlul 
principiului subsidiarităţii în cadrul 
procedurii legislative ordinare; consideră 
însă această procedură, îndeosebi datorită 
termenelor prevăzute mult prea scurte, ca 
fiind insuficientă în a garanta o 
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dezbateri privind orientările generale de 
politică economică;

participare viitoare adecvată a 
parlamentelor naţionale; se angajează 
totuşi, în lipsa unei consultări specifice a 
reprezentanţelor naţionale, să le asocieze 
pe acestea, anual, la propriile dezbateri 
privind orientările generale de politică 
economică;

Or. de

Amendamentul 16
Daniel Dăianu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că actele delegate prevăzute la 
articolul 290 din TFUE sunt adaptate la 
legislaţia financiară; salută faptul că 
delegarea de atribuţii către Comisie este 
mai clar definită în ceea ce priveşte 
domeniul de aplicare şi durata; insistă, cu 
toate acestea, asupra particularităţilor 
procedurii Lamfalussy, mai ales în materie 
de circulaţie a informaţiilor între diferite 
instituţii şi de transparenţă a Comisiei în 
elaborarea măsurilor legislative, precum şi 
asupra necesităţii de a păstra aceste 
particularităţi;

6. constată că actele delegate prevăzute la 
articolul 290 din TFUE sunt adaptate la 
legislaţia financiară; salută faptul că 
delegarea de atribuţii către Comisie este 
mai clar definită în ceea ce priveşte 
domeniul de aplicare şi durata; insistă, cu 
toate acestea, asupra particularităţilor 
procedurii Lamfalussy, mai ales în materie 
de circulaţie a informaţiilor între diferite 
instituţii şi de transparenţă a Comisiei în 
elaborarea măsurilor legislative, precum şi 
asupra necesităţii de a păstra cel puţin 
aceste particularităţi sau chiar de a le 
dezvolta în continuare pentru a spori 
transparenţa, a îmbunătăţi cooperarea 
între diferite instituţii şi a ameliora 
supravegherea la nivel UE;

Or. en

Amendamentul 17
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită opinia Comisiei în ceea ce 
priveşte modul în care aceasta va 
interpreta declaraţia 39 privind 
consultarea experţilor în domeniul 
serviciilor financiare şi va utiliza această 
declaraţie, dincolo de dispoziţiile privind 
actele delegate prevăzute de TFUE;

Or. fr

Amendamentul 18
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să folosească, pe cât 
posibil, articolul 209 din TFUE pentru a 
favoriza utilizarea regulamentului privind 
serviciile financiare;

Or. fr

Amendamentul 19
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să utilizeze fără 
întârziere noul articol 197 din TFUE 
pentru a lansa o iniţiativă privind 
cooperarea administrativă în domeniul 
fiscal şi al supravegherii pieţelor 
serviciilor financiare;

Or. fr
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Amendamentul 20
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. invită Consiliul să lanseze, împreună 
cu Parlamentul European, o analiză a 
modului în care ar trebui aplicate 
dispoziţiile articolului 127 alineatul (6) 
din TFUE, care îi permit să încredinţeze 
BCE misiuni speciale „privind controlul 
prudențial al instituțiilor de credit și al 
altor instituții financiare, cu excepția 
societăților de asigurări.”

Or. fr

Amendamentul 21
Sahra Wagenknecht

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că eliminarea obiectivului 
unei mai bune competitivităţi a Uniunii, 
iniţial prevăzut la articolul I-3 din 
Tratatul de instituire a unei Constituţii 
pentru Europa, nu modifică orientarea 
fundamentală a Uniunii către un mai bun 
echilibru social, mai ales având în vedere 
adăugarea simultană a unui protocol 
privind piaţa internă şi concurenţa 
(Protocolul nr. 6), în care acest obiectiv a 
fost reluat, într-o altă formulare;

Or. de
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Amendamentul 22
Sahra Wagenknecht

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
extinderea actualei clauze de flexibilitate 
(articolul 308 din Tratatul CE) în noua 
versiune a articolului 352 din TFUE 
dincolo de domeniul pieţei interne, 
respectiv în toate domeniile de politici 
prevăzute în tratate, golind astfel şi mai 
mult de substanţă principiul 
competenţelor exclusive; consideră, în 
schimb, drept un progres minim faptul că, 
în acest context, în viitor dispoziţiile nu 
vor mai putea fi adoptate decât cu acordul 
Parlamentului European, şi nu doar prin 
simpla consultare a acestuia de către 
Consiliu;

Or. de


