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REGULAMENTUL (CE) NR. 1466/97 AL CONSILIULUI 

din 7 iulie 1997 

privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor economice 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere ►M2 Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ◄, în special ►M2 articolul 121 alineatul (5) ◄, 

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ), 

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 189c din 
tratat ( 2 ), 

(1) întrucât Pactul de stabilitate și creștere are la bază obiectivul 
finanțelor publice sănătoase ca mijloc de întărire a condițiilor 
pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere puternică și 
durabilă, care conduce la crearea de locuri de muncă; 

(2) întrucât Pactul de stabilitate și creștere se compune din prezentul 
regulament care are ca obiectiv să consolideze supravegherea 
pozițiilor bugetare, precum și supravegherea și coordonarea poli
ticilor economice, din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 ( 3 ) al 
Consiliului care are ca obiectiv accelerarea și clarificarea 
procedurii de deficit exesiv și din Rezoluția Consiliului din 
17 iunie 1997 privind Pactul de stabilitate și creștere ( 4 ) în 
care, în conformitate cu articolul D din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, se emit orientări politice ferme pentru 
aplicarea Pactului de stabilitate și creștere într-o manieră strictă 
și oportună și în special pentru a se adera la obiectivul pe termen 
mediu al pozițiilor bugetare aproape de echilibru sau în excedent 
față de care s-au angajat toate statele membre și a se aplica 
acțiunile bugetare corective pe care le consideră necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor programelor lor de stabilitate și 
convergență, ori de câte ori dispun de informații ce indică o 
discrepanță semnificativă, reală sau prognozată, față de obiectivul 
bugetar pe termen mediu; 

(3) întrucât în etapa a treia a Uniunii Economice și Monetare (UEM), 
statelor membre le revine, în conformitate cu articolul 104c din 
tratat, în mod clar obligația să evite deficitele publice excesive; 
întrucât conform articolului 5 din Protocolul nr. 11 la tratat 
privind anumite prevederi referitoare la Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, articolul 104c alineatul (1) nu se 
aplică Regatului Unit decât dacă intră în etapa a treia; întrucât 
obligația din cadrul articolului 109e alineatul (4) de a se evita 
deficitele excesive continuă să se aplice Regatului Unit; 

▼B 
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(4) întrucât aderarea la obiectivul pe termen mediu a pozițiilor 
bugetare aproape de echilibru sau în excedent permite statelor 
membre să controleze fluctuațiile ciclice normale în vreme ce 
mențin deficitul public în limitele a 3 % din valoarea de 
referință a PIB; 

(5) întrucât este adecvat să se completeze procedura supravegherii 
multilaterale prevăzută de ►M2 articolul 121 alineatele (3) și 
(4) ◄ cu un sistem de avertizare timpurie, în cadrul căruia 
Consiliul poate alerta un stat membru într-o etapă timpurie 
asupra necesității de a întreprinde acțiunile corective necesare 
asupra bugetului pentru a preveni ca deficitul public să devină 
excesiv; 

(6) întrucât procedura supravegherii multilaterale de la 
►M2 articolul 121 alineatele (3) și (4) ◄ ar trebui să 
continue pe mai departe monitorizarea în ansamblu a evoluției 
economice din fiecare stat membru și din Comunitate, precum și 
a consecvenței politicilor economice cu orientările generale ale 
politicii economice menționate la ►M2 articolul 121 alineatul (2) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ◄; întrucât 
pentru monitorizarea acestei evoluții este adecvată prezentarea 
informațiilor sub forma programelor de stabilitate și convergență; 

(7) întrucât este necesar a se lua în considerare experiența utilă 
câștigată datorită programelor de convergență în decursul 
primelor două etape ale Uniunii Economice și Monetare; 

(8) întrucât statele membre care adoptă moneda unică, denumite mai 
jos „state membre participante” vor fi realizat, conform articolului 
109j din tratat, un grad ridicat de convergență durabilă și în 
special o poziție financiară publică durabilă; întrucât este 
necesară menținerea unor poziții bugetare sănătoase în aceste 
state membre pentru a sprijini stabilitatea prețurilor și pentru 
întărirea condițiilor favorabile unei creșteri susținute a producției 
și ocupării forței de muncă; întrucât este necesar ca statele 
membre participante să prezinte programe pe termen mediu, 
denumite mai jos „programe de stabilitate”; întrucât este 
necesar să fie definite elementele principale ale acestor programe; 

(9) întrucât statele membre care nu adoptă moneda unică, denumite 
mai jos „state membre neparticipante”, trebuie să aplice politicile 
care au ca obiectiv un grad înalt de convergență durabilă; întrucât 
este necesar ca aceste state să prezinte programe pe termen 
mediu, denumite mai jos „programe de convergență”, întrucât 
este necesar să se definească elementele principale ale acestor 
programe de convergență; 

(10) întrucât în Rezoluția sa din 16 iunie 1997 privind stabilirea unui 
mecanism al cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii 
Economice și Monetare, Consiliul European a emis linii 
directoare politice ferme în conformitate cu care se stabilește un 
mecanism al cursului de schimb în etapa a treia a UEM, denumită 
mai jos „MCS 2”; întrucât monedele statelor membre nepar
ticipante care aderă la MCS 2 vor avea un curs central în 
raport cu euro, care va constitui un punct de referință pentru a 
se aprecia caracterul adecvat al politicilor lor; întrucât MCS 2 

▼B 

1997R1466 — RO — 13.12.2011 — 002.001 — 3



 

urmează să contribuie și la protejarea lor și a statelor membre 
care adoptă euro de presiunile de pe piețele valutare; întrucât 
pentru a face posibilă supravegherea adecvată în cadrul Consi
liului, statele membre neparticipante care nu aderă la MCS 2 vor 
prezenta totuși politici în cadrul programelor lor de convergență 
orientate spre stabilitate, evitând în acest mod fluctuații reale ale 
cursului de schimb și fluctuații excesive ale cursului de schimb 
nominal; 

(11) întrucât o convergență durabilă a fundamentelor economice este o 
condiție preliminară pentru durabilitatea stabilității cursului de 
schimb; 

(12) întrucât este necesar să se stabilească un orar pentru prezentarea 
programelor de stabilitate și a celor de convergență și a actual
izării acestora; 

(13) întrucât, în interesul transparenței și al dezbaterii publice 
informate, este necesar ca statele membre să-și facă publice 
programele lor de stabilitate și convergență; 

(14) întrucât Consiliul, atunci când examinează și monitorizează 
programele de stabilitate și programele de convergență și, în 
special, obiectivul bugetar pe termen mediu sau ritmul de 
ajustare prevăzut pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie să 
țină cont de caracteristicile importante ciclice și structurale ale 
economiei fiecărui stat membru; 

(15) întrucât în acest context trebuie acordată o atenție deosebită fluc
tuațiilor semnificative ale pozițiilor bugetare față de obiectivele 
bugetare de a fi aproape de echilibru sau în excedent; întrucât 
este adecvat pentru Consiliu să avertizeze timpuriu pentru a 
împiedica un deficit public într-unul din statele membre să 
devină excesiv; întrucât în cazul unei deteriorări bugetare 
persistente este adecvat pentru Consiliu să-și reîntărească recom
andarea și să o facă publică; întrucât Consiliul poate face recom
andări statelor membre neparticipante asupra acțiunilor ce trebuie 
întreprinse pentru a pune în practică programele lor de 
convergență; 

(16) întrucât atât programele de convergență cât și cele de stabilitate 
conduc la îndeplinirea condițiilor de convergență economică 
menționate la articolul 104c, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

SECȚIUNEA 1 

SCOP ȘI DEFINIȚII 

▼M2 

Articolul 1 

Prezentul regulament stabilește norme referitoare la conținutul, 
prezentarea, examinarea și monitorizarea programelor de stabilitate și 
a programelor de convergență ca parte a supravegherii multilaterale de 
către Consiliu și Comisie pentru a se preveni, într-o etapă timpurie, 
apariția deficitelor publice excesive și a se promova supravegherea și 
coordonarea politicilor economice, sprijinindu-se astfel realizarea obiec
tivelor Uniunii privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 

▼B 
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Articolul 2 

În sensul prezentului regulament: 

(a) „state membre participante” înseamnă statele membre a căror 
monedă este euro; 

(b) „state membre neparticipante” înseamnă statele membre a căror 
monedă nu este euro. 

SECȚIUNEA 1-A 

SEMESTRUL EUROPEAN PENTRU COORDONAREA POLITICILOR 
ECONOMICE 

Articolul 2-a 

(1) Pentru a asigura o coordonare mai strânsă a politicilor economice 
și o convergență durabilă a performanțelor economice ale statelor 
membre, Consiliul asigură supravegherea multilaterală ca parte inte
grantă a Semestrului European pentru coordonarea politicilor 
economice, în conformitate cu obiectivele și cerințele prevăzute în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

(2) Semestrul European cuprinde: 

(a) formularea și supravegherea punerii în aplicare a orientărilor 
generale privind politicile economice ale statelor membre și ale 
Uniunii (orientări generale de politică economică) în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE; 

(b) elaborarea și examinarea punerii în aplicare a orientărilor privind 
ocuparea forței de muncă de care statele membre trebuie să țină 
seama în conformitate cu articolul 148 alineatul (2) din TFUE 
(orientările privind ocuparea forței de muncă); 

(c) prezentarea și evaluarea programelor de stabilitate sau de 
convergență ale statelor membre în conformitate cu prezentul regu
lament; 

(d) prezentarea și evaluarea programelor naționale de reformă ale 
statelor membre care sprijină strategia Uniunii pentru creștere 
economică și locuri de muncă și sunt stabilite în conformitate cu 
orientările menționate la literele (a) și (b) și cu orientările generale 
oferite statelor membre de către Comisie și de Consiliul European la 
începutul ciclului anual de supraveghere; 

(e) măsurile de supraveghere prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, menite să prevină și să corecteze dezechilibrele 
macroeconomice ( 1 ). 

(3) În cursul Semestrului European, pentru a oferi consiliere politică 
promptă și integrată cu privire la intențiile în materie de politică macro
bugetară și macrostructurală, în urma evaluării acestor programe pe baza 
recomandărilor Comisiei, Consiliul transmite, de regulă, orientări 
statelor membre, utilizând integral instrumentele juridice prevăzute la 
articolele 121 și 148 din TFUE, în prezentul regulament, precum și în 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011. 

▼M2 
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La elaborarea politicilor lor economice, bugetare și de ocupare a forței 
de muncă înainte de a adopta decizii esențiale privind bugetul național 
pentru anii următori, statele membre iau în considerare în mod core
spunzător orientările care le sunt adresate. Progresele înregistrate sunt 
monitorizate de către Comisie. 

În cazul în care un stat membru nu pune în aplicare orientările primite 
sunt posibile următoarele acțiuni: 

(a) acestuia i se pot adresa noi recomandări de a lua măsuri specifice; 

(b) Comisia poate adresa acestuia un avertisment în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (4) din TFUE; 

(c) se pot pune în aplicare măsurile prevăzute în prezentul regulament, 
în Regulamentul (CE) nr. 1467/97 sau în Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011. 

Punerea în aplicare a măsurilor face obiectul unei monitorizări mai 
stricte de către Comisie și poate include desfășurarea unor misiuni de 
supraveghere în conformitate cu articolul -11 din prezentul regulament. 

(4) Parlamentul European se implică în mod adecvat în derularea 
Semestrului European pentru a spori transparența, asumarea și respons
abilitatea pentru deciziile luate, în special prin intermediul dialogului 
desfășurat în conformitate cu articolul 2-ab din prezentul regulament. 
Comitetul economic și financiar, Comitetul pentru politici economice, 
Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție 
socială sunt consultate în cadrul Semestrului European, atunci când este 
nevoie. Părțile interesate relevante, îndeosebi partenerii sociali, sunt 
implicate în cadrul Semestrului European cu privire la principalele 
elemente de politică, după caz, în conformitate cu dispozițiile TFUE 
și dispozițiile juridice și politice naționale. 

Președintele Consiliului și Comisia și, după caz, Președintele Euro
grupului prezintă anual Parlamentului European și Consiliului 
European un raport privind rezultatele supravegherii multilaterale, în 
conformitate cu articolul 121 din TFUE. Rapoartele respective ar 
trebui să constituie o componentă a dialogului economic menționat la 
articolul 2-ab din prezentul regulament. 

SECȚIUNEA 1-Aa 

DIALOGUL ECONOMIC 

Articolul 2-ab 

(1) 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 responsabilizare, comisia competentă 
din cadrul Parlamentului European poate invita președintele Consiliului, 
Comisia și, după caz, președintele Consiliului European sau Președintele 
Eurogrupului să se prezinte în fața sa pentru a discuta: 

(a) informațiile care au fost transmise comisiei respective de către 
Consiliu cu privire la orientările generale de politică economică în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE; 

(b) orientările generale adresate statelor membre emise de Comisie la 
începutul ciclului anual de supraveghere; 

(c) eventualele concluzii formulate de Consiliul European cu privire la 
orientările de politică economică în contextul Semestrului European; 

▼M2 
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(d) rezultatele supravegherii multilaterale desfășurate în conformitate cu 
prezentul regulament; 

(e) eventualele concluzii formulate de Consiliul European cu privire la 
orientările privind supravegherea multilaterală și rezultatele acesteia; 

(f) eventuala revizuire a desfășurării supravegherii multilaterale la 
sfârșitul Semestrului European; 

(g) recomandările adresate de Consiliu statelor membre în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE în cazul unei devieri 
semnificative și raportul Consiliului adresat Consiliului European 
în sensul definițiilor de la articolul 6 alineatul (2) și articolul 10 
alineatul (2) din prezentul regulament. 

(2) De regulă, se preconizează că recomandările și propunerile 
Comisiei sunt urmate de Consiliu, care își motivează public poziția în 
caz contrar. 

(3) Comisia competentă din cadrul Parlamentului European poate da 
posibilitatea statului membru vizat de recomandarea Consiliului în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) sau al articolului 10 alineatul (2) să 
participe la un schimb de opinii. 

(4) Consiliul și Comisia informează periodic Parlamentul European 
cu privire la aplicarea prezentului regulament. 

▼M1 

SECȚIUNEA 1A 

OBIECTIVELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU 

▼M2 

Articolul 2a 

Fiecare stat membru are un obiectiv pe termen mediu diferențiat pentru 
poziția sa bugetară. Aceste obiective bugetare pe termen mediu specifice 
fiecărei țări se pot abate de la cerința unei poziții apropiate de echilibru 
sau excedentare, asigurând o marjă de siguranță în ceea ce privește 
limita de 3 % din PIB fixată pentru deficitul bugetar. Obiectivele 
bugetare pe termen mediu asigură sustenabilitatea finanțelor publice 
sau un progres rapid spre sustenabilitate și lasă o marjă de manevră 
bugetară, ținând seama în special de necesitatea de investiții publice. 

Luând în considerare acești factori, pentru statele membre participante și 
pentru statele membre participante la MCS2, obiectivul bugetar național 
pe termen mediu se situează într-un interval definit între -1 % din PIB și 
echilibrul sau excedentul bugetar, din care se deduc măsurile punctuale 
și cele temporare, pe baza datelor ajustate periodic. 

Obiectivul bugetar pe termen mediu se revizuiește din trei în trei ani. 
Obiectivul bugetar pe termen mediu al unui stat membru poate fi 
revizuit și în cazul realizării unei reforme structurale cu impact major 
asupra sustenabilității finanțelor publice. 

▼M2 
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Respectarea obiectivului bugetar pe termen mediu se include în cadrele 
bugetare naționale pe termen mediu în conformitate cu capitolul IV din 
Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 
cerințele pentru cadrele bugetare ale statelor membre ( 1 ). 

▼B 

SECȚIUNEA 2 

PROGRAME DE STABILITATE 

Articolul 3 

▼M2 
(1) Fiecare stat membru participant prezintă periodic Consiliului și 
Comisiei informațiile necesare în scopul supravegherii multilaterale, 
conform articolului 121 din TFUE, sub forma unui program de 
stabilitate care reprezintă baza esențială pentru sustenabilitatea finanțelor 
publice, care favorizează stabilitatea prețurilor, o creștere puternică și 
durabilă și crearea de locuri de muncă. 

▼B 
(2) Un program de stabilitate prezintă următoarele informații: 

▼M2 
(a) obiectivul bugetar pe termen mediu și traiectoria de ajustare în 

vederea atingerii obiectivului menționat pentru soldul 
bugetului general, ca procentaj din PIB, evoluția așteptată a 
ratei datoriei publice, traiectoria planificată de creștere a chel
tuielilor publice, inclusiv alocările corespondente pentru 
formarea de capital fix brut, ținând seama în special de 
condițiile și criteriile pentru stabilirea creșterii cheltuielilor 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1), traiectoria planificată de 
creștere a veniturilor publice în ipoteza menținerii politicilor 
existente și o cuantificare a măsurilor discreționare prevăzute 
în privința veniturilor; 

(aa) informații privind obligațiile implicite legate de îmbătrânire și 
obligațiile contingente precum garanțiile publice, cu impact 
potențial major asupra conturilor publice; 

(ab) informații privind coerența programului de stabilitate cu orien
tările generale de politică economică și cu programul național 
de reformă; 

(b) principalele estimări privind evoluțiile economice așteptate și 
variabilele economice importante care sunt relevante pentru 
realizarea programului de stabilitate, precum cheltuielile 
publice de investiții, creșterea reală a PIB-ului, ocuparea 
forței de muncă și inflația; 

(c) o evaluare cantitativă a măsurilor bugetare și a altor măsuri de 
politică economică aflate în curs de aplicare sau propuse în 
vederea atingerii obiectivelor programului, incluzând o analiză 
costuri-beneficii a reformelor structurale majore care au efecte 
bugetare pozitive directe pe termen lung, inclusiv prin 
consolidarea potențialului de creștere durabilă; 

▼B 
(d) o analiză a modului în care principalele realizări economice 

vor afecta poziția bugetară și datoria; 

▼M2 
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(e) după caz, motivele abaterii de la calea de ajustare necesară în 
vederea obiectivului bugetar pe termen mediu. 

▼M2 
(2a) Programul de stabilitate se bazează pe scenariul macrobugetar 
cel mai probabil sau pe un scenariu mai prudent. Previziunile macro
economice și bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente 
ale Comisiei și, după caz, cu cele ale unor organisme independente. 
Diferențele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales și previ
ziunile Comisiei sunt descrise și motivate, în special dacă nivelul sau 
creșterea menționată în ipotezele externe se îndepărtează în mod 
semnificativ de valorile menționate în previziunile Comisiei. 

Natura exactă a informațiilor menționate la literele (a), (aa), (b), (c) și 
(d) de la alineatul (2) este prezentată într-un cadru armonizat stabilit de 
Comisie în cooperare cu statele membre. 

(3) Informațiile privind evoluția soldului bugetului general și a ratei 
deficitului public, creșterea cheltuielilor publice, traiectoria planificată 
de creștere a veniturilor publice în ipoteza menținerii politicilor 
existente, măsurile discreționare prevăzute în privința veniturilor, cuan
tificate în mod adecvat, și principalele ipoteze economice menționate la 
alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc anual și acoperă anul 
precedent, anul curent și cel puțin următorii trei ani. 

(4) Fiecare program cuprinde informații privind statutul său în 
contextul procedurilor naționale, îndeosebi dacă programul a fost 
prezentat parlamentului național, dacă parlamentul național a avut 
ocazia să discute avizul Consiliului referitor la programul precedent 
sau, dacă este cazul, eventualele recomandări sau avertismente și dacă 
programul a fost aprobat de parlament. 

Articolul 4 

(1) Programele de stabilitate se prezintă anual în luna aprilie, de 
preferință până la jumătatea lunii aprilie, dar nu mai târziu de 30 aprilie. 

(2) Statele membre dau publicității programele lor de stabilitate. 

Articolul 5 

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale Comitetului economic și 
financiar, Consiliul examinează, în cadrul supravegherii multilaterale 
în temeiul articolului 121 din TFUE, obiectivele bugetare pe termen 
mediu prezentate de statele membre în cauză în programele lor de 
stabilitate, evaluează dacă ipotezele economice pe care se bazează 
programele sunt realiste, dacă traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu este adecvată, inclusiv 
o analiză a traiectoriei însoțitoare a ratei datoriei, și dacă măsurile ce se 
iau sau se propun pentru a respecta traiectoria respectivă de ajustare sunt 
suficiente pentru atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu în 
cadrul ciclului. 
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Atunci când evaluează traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiec
tivului bugetar pe termen mediu, Consiliul și Comisia examinează dacă 
statul membru în cauză procedează la o îmbunătățire anuală corespun
zătoare a soldului său ajustat ciclic, din care se deduc măsurile 
punctuale și alte măsuri temporare, îmbunătățire necesară în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, cu 0,5 % din PIB ca 
valoare de referință. În cazul statelor membre care se confruntă cu un 
nivel al datoriei publice care depășește 60 % din PIB sau cu riscuri 
pronunțate în ceea ce privește sustenabilitatea datoriei totale, Consiliul și 
Comisia examinează dacă îmbunătățirea anuală a soldului bugetar 
ajustat ciclic, din care se deduc măsurile punctuale și alte măsuri 
temporare, este superioară valorii de 0,5 % din PIB. Consiliul și 
Comisia examinează, de asemenea, dacă în perioade economice favo
rabile se depune un efort de ajustare mai mare, în timp ce efortul poate 
fi mai limitat în perioade nefavorabile. Se ține seama în special de 
creșterea sau scăderea volumului veniturilor excepționale. 

Se analizează dacă se realizează progrese suficiente în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu pe baza unei evaluări globale cu 
soldul structural ca referință, evaluare care include o analiză a chel
tuielilor fără măsurile discreționare privind veniturile. În acest scop, 
Consiliul și Comisia evaluează dacă traiectoria de creștere a cheltuielilor 
publice combinată cu efectele măsurilor luate sau prevăzute în privința 
veniturilor respectă următoarele condiții: 

(a) pentru statele membre care au atins obiectivul bugetar pe termen 
mediu, creșterea anuală a cheltuielilor nu depășește o rată de 
referință pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului, cu 
excepția cazului în care această depășire corespunde unor măsuri 
discreționare în privința veniturilor; 

(b) pentru statele membre care nu au atins încă obiectivul bugetar pe 
termen mediu, creșterea anuală a cheltuielilor nu depășește o rată 
inferioară unei rate de referință pe termen mediu a creșterii 
potențiale a PIB-ului, cu excepția cazului în care această depășire 
corespunde unor măsuri discreționare în privința veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a cheltuielilor publice și o rată de 
referință pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului se 
stabilește astfel încât să se asigure o ajustare corespunzătoare în 
direcția obiectivului bugetar pe termen mediu; 

(c) pentru statele membre care nu și-au atins încă obiectivul bugetar pe 
termen mediu, reducerea discreționară a elementelor de venituri 
publice corespunde unei reduceri a cheltuielilor, unei creșteri discre 
ționare a altor elemente de venituri publice sau ambelor. 

Totalul cheltuielilor exclude cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu 
programele Uniunii care sunt acoperite integral din venituri provenite 
din fonduri ale Uniunii și modificările nediscreționare ale cheltuielilor 
cu indemnizațiile de șomaj. 

Majorarea cheltuielilor peste ratele de referință pe termen mediu nu se 
consideră a fi o încălcare a valorii de referință în măsura în care este 
integral compensată de majorări ale veniturilor, impuse prin legislație. 

Rata de referință pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului se 
determină pe baza unor previziuni orientate spre viitor și a unor estimări 
orientate spre trecut. Previziunile sunt actualizate periodic. Comisia face 
publică metoda de calculare a proiecțiilor respective și rata de referință 
pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului rezultată. 
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Atunci când definește traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiec
tivului bugetar pe termen mediu pentru statele membre care nu au atins 
încă acest obiectiv și în situația în care permite o deviere temporară de 
la acest obiectiv în cazul țărilor care l-au atins deja, cu condiția păstrării 
unei marje adecvate de siguranță față de valoarea de referință a 
deficitului și cu condiția revenirii poziției bugetare la obiectivul 
bugetar pe termen mediu pe durata programului, Consiliul și Comisia 
iau în considerare implementarea reformelor structurale majore care au 
efecte bugetare pozitive directe pe termen lung, inclusiv prin 
consolidarea potențialului de creștere durabilă, având, prin urmare, un 
impact cuantificabil asupra sustenabilității pe termen lung a finanțelor 
publice. 

Se acordă o atenție specială reformelor sistemului de pensii care 
introduc un sistem cu mai mulți piloni, incluzând un pilon obligatoriu, 
finanțat în întregime. Statele membre care implementează astfel de 
reforme sunt autorizate să se abată de la traiectoria de ajustare în 
vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv, în condițiile în care devierea reflectă valoarea 
impactului incremental direct al reformei asupra soldului bugetului 
general și se menține o marjă adecvată de siguranță față de valoarea 
de referință a deficitului. 

Consiliul și Comisia examinează, de asemenea, în ce măsură programul 
de stabilitate facilitează realizarea unei convergențe susținute și reale în 
cadrul zonei euro și coordonarea mai strânsă a politicilor economice, 
precum și dacă politicile economice ale statului membru în cauză sunt 
coerente cu orientările generale de politică economică și cu orientările 
de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și ale Uniunii. 

În cazul unui eveniment neobișnuit care nu se află sub controlul statului 
membru în cauză și care are un impact considerabil asupra poziției 
financiare a bugetului general sau în perioade de recesiune economică 
gravă în zona euro sau în Uniune în ansamblu, statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu menționată la al treilea 
paragraf, cu condiția ca acest lucru să nu pună în pericol sustenabilitatea 
bugetară pe termen mediu. 

(2) Consiliul și Comisia examinează programul de stabilitate în 
termen de maximum trei luni de la prezentarea lui. Consiliul, la recom
andarea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și financiar, 
adoptă, dacă este necesar, un aviz asupra programului. Atunci când 
Consiliul, în conformitate cu articolul 121 din TFUE, consideră că 
obiectivele și conținutul programului ar trebui întărite, cu precădere în 
ceea ce privește traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului 
bugetar pe termen mediu, acesta invită, prin avizul său, respectivul stat 
membru să își ajusteze programul. 

Articolul 6 

(1) În cadrul supravegherii multilaterale în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (3) din TFUE, Consiliul și Comisia monitorizează 
punerea în aplicare a programelor de stabilitate, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre participante și a evaluărilor Comisiei și 
Comitetului economic și financiar, în special în vederea identificării 
unor diferențe semnificative reale sau așteptate între poziția bugetară 
și obiectivul bugetar pe termen mediu sau între poziția bugetară și 
traiectoria de ajustare adecvată în vederea atingerii acestui obiectiv. 
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(2) În cazul unei devieri importante constatate de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu 
menționată la articolul 5 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul 
regulament și pentru a împiedica apariția unui deficit excesiv, Comisia 
adresează un avertisment statului membru în cauză, în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (4) din TFUE. 

În termen de o lună de la data adoptării avertismentului prevăzut la 
primul paragraf, Consiliul analizează situația și adoptă o recomandare 
privind măsurile de politică necesare, pe baza unei recomandări a 
Comisiei, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE. Recom
andarea stabilește un termen de maximum cinci luni pentru corectarea 
devierii. Termenul se reduce la trei luni în cazul în care Comisia 
precizează în avertisment că situația este deosebit de gravă și justifică 
măsuri urgente. Consiliul, la propunerea Comisiei, dă publicității recom
andarea. 

În termenul stabilit de Consiliu în recomandarea adresată în temeiul 
articolului 121 alineatul (4) din TFUE, statul membru în cauză 
prezintă Consiliului un raport privind măsurile întreprinse ca urmare a 
recomandării respective. 

Dacă statul membru în cauză nu ia măsuri adecvate până la termenul 
stabilit în recomandarea adoptată de Consiliu în conformitate cu al 
doilea paragraf, Comisia recomandă imediat Consiliului să adopte, cu 
majoritate calificată, o decizie prin care să se constate că nu s-au luat 
măsuri concrete. Totodată, Comisia poate recomanda Consiliului să 
adopte, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE, o recomandare 
revizuită privind măsurile de politică necesare. 

În cazul în care Consiliul nu adoptă, pe baza recomandării Comisiei, 
decizia prin care constată că nu s-au luat măsuri concrete, iar statul 
membru în cauză continuă să nu ia măsuri adecvate, Comisia 
recomandă Consiliului, în termen de o lună de la recomandarea sa 
anterioară, să adopte o decizie prin care se constată că nu au fost 
luate măsuri concrete. Se consideră că decizia este adoptată de 
Consiliu, în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate simplă, să 
respingă recomandarea în termen de zece zile de la adoptarea acesteia 
de către Comisie. Totodată, Comisia poate recomanda Consiliului să 
adopte, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE, o recomandare 
revizuită privind măsurile de politică necesare. 

La adoptarea deciziei prin care se constată că nu s-au luat măsuri 
concrete, menționate la al patrulea și al cincilea paragraf, au drept de 
vot numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre 
participante, iar Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul 
membrului Consiliului care reprezintă statul membru vizat. 

Consiliul prezintă un raport oficial Consiliului European cu privire la 
deciziile luate. 

(3) Devierile de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la 
traiectoria de ajustare adecvată în vederea atingerii acestui obiectiv 
sunt evaluate pe baza unei evaluări globale cu soldul structural ca 
referință, incluzând o analiză a cheltuielilor fără măsurile discreționare 
privind veniturile, conform dispozițiilor de la articolul 5 alineatul (1). 

Evaluarea ce vizează să determine dacă devierea este importantă include 
mai ales următoarele criterii: 

(a) în cazul unui stat membru care nu a atins obiectivul bugetar pe 
termen mediu, atunci când se evaluează modificarea soldului 
structural, devierea este considerată importantă dacă este de cel 
puțin 0,5 % din PIB într-un an și de cel puțin 0,25 % din PIB în 
medie pe an, în doi ani consecutivi; 
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(b) la evaluarea evoluției cheltuielilor fără măsurile discreționare 
privind veniturile, devierea este considerată importantă dacă are 
un impact total asupra soldului bugetar de cel puțin 0,5 % din 
PIB într-un an sau cumulativ în doi ani consecutivi. 

Devierea evoluției cheltuielilor nu este considerată semnificativă dacă 
statul membru în cauză a depășit obiectivul bugetar pe termen mediu, 
ținând seama de posibilitatea unei creșteri semnificative a volumului 
veniturilor excepționale, iar planurile bugetare prezentate în programul 
de stabilitate nu periclitează acest obiectiv pe durata programului. 

O deviere poate, de asemenea, să nu fie luată în considerare atunci când 
își are originea într-un eveniment neobișnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru și care are o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației centrale sau dacă rezultă dintr-o recesiune 
economică gravă a zonei euro sau a Uniunii în ansamblul său, cu 
condiția ca devierea să nu pună în pericol sustenabilitatea bugetară pe 
termen mediu. 

▼B 

SECȚIUNEA 3 

PROGRAME DE CONVERGENȚĂ 

Articolul 7 

▼M2 
(1) Fiecare stat membru neparticipant prezintă periodic Consiliului și 
Comisiei informațiile necesare în scopul supravegherii multilaterale, 
conform articolului 121 din TFUE, sub forma unui program de 
convergență care reprezintă baza esențială pentru sustenabilitatea 
finanțelor publice, care favorizează stabilitatea prețurilor, o creștere 
puternică și durabilă și crearea de locuri de muncă. 

▼B 
(2) Un program de convergență prezintă următoarele informații, în 
special asupra variabilelor legate de convergență: 

▼M2 
(a) obiectivul bugetar pe termen mediu și traiectoria de ajustare în 

vederea atingerii acestui obiectiv pentru soldul bugetului general, 
ca procentaj din PIB, evoluția așteptată a ratei datoriei publice, 
traiectoria planificată de creștere a cheltuielilor publice, inclusiv 
alocările corespondente pentru formarea de capital fix brut, 
ținând seama în special de condițiile și criteriile pentru stabilirea 
creșterii cheltuielilor conform articolului 9 alineatul (1), traiectoria 
planificată de creștere a veniturilor publice în ipoteza menținerii 
politicilor existente și o cuantificare a măsurilor discreționare 
prevăzute în privința veniturilor, obiectivele de politică monetară 
pe termen mediu, relația acestor obiective cu stabilitatea prețurilor 
și a cursului de schimb și cu realizarea unei convergențe 
sustenabile; 

(aa) informații privind obligațiile implicite legate de îmbătrânire și obli
gațiile contingente precum garanțiile publice, cu impact potențial 
major asupra conturilor publice; 

(ab) informații privind coerența programului de convergență cu orien
tările generale de politică economică și cu programul național de 
reformă; 
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(b) principalele estimări asupra evoluțiilor economice așteptate și 
asupra variabilelor economice importante care sunt relevante 
pentru realizarea programelor de convergență, precum cheltuielile 
publice de investiții, creșterea reală a PIB-ului, ocuparea forței de 
muncă și inflația; 

(c) o evaluare cantitativă a măsurilor bugetare și a altor măsuri de 
politică economică aflate în curs de aplicare sau propuse în 
vederea atingerii obiectivelor programului, incluzând o analiză 
costuri-beneficii a reformelor structurale majore care au efecte 
bugetare pozitive directe pe termen lung, inclusiv prin consolidarea 
potențialului de creștere durabilă; 

▼B 
(d) o analiză asupra modului în care schimbările principalelor estimări 

economice pot afecta poziția bugetară și datoria ; 

▼M1 
(e) după caz, motivele abaterii de la calea de ajustare necesară în 

vederea obiectivului bugetar pe termen mediu. 

▼M2 
(2a) Programul de convergență se bazează pe scenariul macrofiscal 
cel mai probabil sau pe un scenariu mai prudent. Previziunile macro
economice și bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente 
ale Comisiei și, după caz, cu cele ale unor organisme independente. 
Diferențele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales și previ
ziunile Comisiei sunt descrise și motivate, în special dacă nivelul sau 
creșterea menționată în ipotezele externe se îndepărtează în mod 
semnificativ de valorile menționate în previziunile Comisiei. 

Natura exactă a informațiilor menționate la alineatul (2) literele (a), (aa), 
(b), (c) și (d) este prezentată într-un cadru armonizat stabilit de Comisie 
în cooperare cu statele membre. 

(3) Informațiile privind evoluția soldului bugetului general și a ratei 
deficitului public, creșterea cheltuielilor publice, traiectoria planificată 
de creștere a veniturilor publice în ipoteza menținerii politicilor 
existente, măsurile discreționare prevăzute în privința veniturilor, cuan
tificate în mod adecvat, și principalele ipoteze economice menționate la 
alineatul (2) literele (a) și (b) se stabilesc anual și acoperă anul 
precedent, anul curent și cel puțin următorii trei ani. 

(4) Fiecare program cuprinde informații privind statutul său în 
contextul procedurilor naționale, îndeosebi dacă programul a fost 
prezentat parlamentului național, dacă parlamentul național a avut 
ocazia să discute avizul Consiliului referitor la programul precedent 
sau, dacă este cazul, eventualele recomandări sau avertismente și dacă 
programul a fost aprobat de parlament. 

Articolul 8 

(1) Programele de convergență se prezintă anual în luna aprilie, de 
preferință până la jumătatea lunii aprilie, dar nu mai târziu de 30 aprilie. 

(2) Statele membre dau publicității programele lor de convergență. 
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Articolul 9 

(1) Pe baza evaluărilor Comisiei și ale Comitetului economic și 
financiar, Consiliul examinează, în cadrul supravegherii multilaterale 
în temeiul articolului 121 din TFUE, obiectivele bugetare pe termen 
mediu prezentate de statele membre în cauză în programele lor de 
convergență, evaluează dacă ipotezele economice pe care se bazează 
programele sunt realiste, dacă traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu este adecvată, inclusiv 
o analiză a traiectoriei însoțitoare a ratei datoriei, și dacă măsurile ce se 
iau sau se propun pentru a respecta traiectoria respectivă de ajustare sunt 
suficiente pentru atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu în 
cadrul ciclului și pentru realizarea unei convergențe sustenabile. 

Atunci când evaluează traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiec
tivului bugetar pe termen mediu, Consiliul și Comisia examinează dacă 
în perioadele economice favorabile se depune un efort de ajustare mai 
mare, în timp ce efortul poate fi mai limitat în situații economice nefa
vorabile. Se ține seama în special de creșterea sau scăderea volumului 
veniturilor excepționale. În cazul statelor membre care se confruntă cu 
un nivel al datoriei publice care depășește 60 % din PIB sau cu riscuri 
pronunțate în ceea ce privește sustenabilitatea datoriei totale, Consiliul și 
Comisia examinează dacă îmbunătățirea anuală a soldului bugetar 
ajustat ciclic, din care se deduc măsurile punctuale și alte măsuri 
temporare, este superioară valorii de 0,5 % din PIB. Pentru statele 
membre participante la MCS2, Consiliul și Comisia examinează dacă 
statul membru în cauză procedează la o îmbunătățire anuală corespun
zătoare a soldului său ajustat ciclic, din care se deduc măsurile 
punctuale și alte măsuri temporare, îmbunătățire necesară în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, cu 0,5 % din PIB ca 
valoare de referință. 

Se analizează dacă se realizează progrese suficiente în vederea atingerii 
obiectivului bugetar pe termen mediu pe baza unei evaluări globale cu 
soldul structural ca referință, evaluare care include o analiză a chel
tuielilor fără măsurile discreționare privind veniturile. În acest scop, 
Consiliul și Comisia evaluează dacă traiectoria de creștere a cheltuielilor 
publice, combinată cu efectele măsurilor luate sau prevăzute în privința 
veniturilor, este conformă cu următoarele condiții: 

(a) pentru statele membre care au atins obiectivul bugetar pe termen 
mediu, creșterea anuală a cheltuielilor nu depășește o rată de 
referință pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului, cu 
excepția cazului în care această depășire corespunde unor măsuri 
discreționare în privința veniturilor; 

(b) pentru statele membre care nu au atins încă obiectivul bugetar pe 
termen mediu, creșterea anuală a cheltuielilor nu depășește o rată 
inferioară unei rate de referință pe termen mediu a creșterii 
potențiale a PIB-ului, cu excepția cazului în care această depășire 
corespunde unor măsuri discreționare în privința veniturilor. 
Diferența dintre rata de creștere a cheltuielilor publice și o rată de 
referință pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului se 
stabilește astfel încât să se asigure o ajustare corespunzătoare în 
direcția obiectivului bugetar pe termen mediu; 

(c) pentru statele membre care nu și-au atins încă obiectivul bugetar pe 
termen mediu, reducerea discreționară a elementelor de venituri 
publice corespunde unei reduceri a cheltuielilor, unei creșteri discre 
ționare a altor elemente de venituri publice sau ambelor. 
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Totalul cheltuielilor exclude cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu 
programele Uniunii care sunt acoperite integral din venituri provenite 
din fonduri ale Uniunii și modificările nediscreționare ale cheltuielilor 
cu indemnizațiile de șomaj. 

Creșterea cheltuielilor peste ratele de referință pe termen mediu nu este 
considerată a fi o încălcare a valorii de referință în măsura în care este 
integral compensată de majorări ale veniturilor, impuse prin legislație. 

Rata de referință pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului se 
determină pe baza unor previziuni orientate spre viitor și a unor estimări 
orientate spre trecut. Previziunile sunt actualizate periodic. Comisia face 
publică metoda de calculare a proiecțiilor respective și rata de referință 
pe termen mediu a creșterii potențiale a PIB-ului rezultată. 

Atunci când definește traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiec
tivului bugetar pe termen mediu pentru statele membre care nu au atins 
încă acest obiectiv și în situația în care permite o deviere temporară de 
la acest obiectiv în cazul statelor membre care l-au atins deja, cu 
condiția păstrării unei marje adecvate de siguranță față de valoarea de 
referință a deficitului și cu condiția revenirii poziției bugetare la 
obiectivul bugetar pe termen mediu pe durata programului, Consiliul 
și Comisia iau în considerare implementarea reformelor structurale 
majore care au efecte bugetare pozitive directe pe termen lung, 
inclusiv prin consolidarea potențialului de creștere durabilă, având, 
prin urmare, un impact cuantificabil asupra sustenabilității pe termen 
lung a finanțelor publice. 

Se acordă o atenție specială reformelor sistemului de pensii care 
introduc un sistem cu mai mulți piloni, incluzând un pilon obligatoriu, 
finanțat în întregime. Statele membre care implementează astfel de 
reforme sunt autorizate să se abată de la traiectoria de ajustare în 
vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu sau chiar să se 
abată de la obiectiv, în condițiile în care devierea reflectă valoarea 
impactului incremental direct al reformei asupra soldului bugetului 
general și se menține o marjă adecvată de siguranță față de valoarea 
de referință a deficitului. 

Consiliul și Comisia examinează, de asemenea, în ce măsură conținutul 
programului de convergență facilitează realizarea unei convergențe 
susținute și reale și o coordonare mai strânsă a politicilor economice, 
precum și dacă politicile economice ale statului membru în cauză sunt 
coerente cu orientările generale de politică economică și cu orientările 
de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și ale Uniunii. În plus, 
în cazul statelor membre participante la MCS2, Consiliul examinează 
măsura în care programul de convergență asigură o participare eficientă 
la mecanismul cursului de schimb. 

▼M2 

1997R1466 — RO — 13.12.2011 — 002.001 — 16



 

În cazul unui eveniment neobișnuit care nu se află sub controlul statului 
membru în cauză și care are un impact considerabil asupra poziției 
financiare a bugetului general sau în perioade de recesiune economică 
gravă în zona euro sau în Uniune în ansamblu, statele membre pot fi 
autorizate să devieze temporar de la traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu menționată la al treilea 
paragraf, cu condiția ca acest lucru să nu pună în pericol sustenabilitatea 
bugetară pe termen mediu. 

(2) Consiliul și Comisia analizează programul de convergență în 
termen de maximum trei luni de la prezentarea acestuia. Consiliul, la 
recomandarea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și 
financiar, adoptă, dacă este necesar, un aviz asupra programului. 
Atunci când Consiliul, în conformitate cu articolul 121 din TFUE, 
consideră că obiectivele și conținutul programului ar trebui consolidate, 
cu precădere în ceea ce privește traiectoria de ajustare în vederea 
atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, acesta invită, prin 
avizul său, respectivul stat membru să își ajusteze programul. 

Articolul 10 

(1) Ca parte a supravegherii multilaterale în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (3) din TFUE, Consiliul și Comisia monitorizează 
implementarea programelor de convergență, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre care fac obiectul unei derogări și a evalu 
ărilor Comisiei și Comitetului economic și financiar, în special în 
vederea identificării unor diferențe semnificative reale sau așteptate 
între poziția bugetară și obiectivul bugetar pe termen mediu sau între 
poziția bugetară și traiectoria de ajustare adecvată în vederea atingerii 
obiectivului menționat. 

De asemenea, Consiliul și Comisia monitorizează politicile economice 
ale statelor membre neparticipante în lumina obiectivelor programelor 
de convergență, pentru a se asigura că politicile lor sunt orientate spre 
stabilitate, evitând astfel fluctuații ale cursului de schimb real și fluc
tuații excesive ale cursului de schimb nominal. 

(2) În cazul unei devieri importante constatate de la traiectoria de 
ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu 
menționată la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul 
regulament și pentru a preveni apariția unui deficit excesiv, Comisia 
adresează statului membru în cauză un avertisment în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (4) din TFUE. 

În termen de o lună de la data adoptării avertismentului prevăzut la 
primul paragraf, Consiliul examinează situația și adoptă o recomandare 
privind măsurile de politică necesare, pe baza unei recomandări a 
Comisiei, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE. Recom
andarea stabilește un termen de maximum cinci luni pentru corectarea 
devierii. Termenul se reduce la trei luni în cazul în care Comisia 
precizează în avertisment că situația este deosebit de gravă și justifică 
măsuri urgente. Consiliul, la propunerea Comisiei, dă publicității recom
andarea respectivă. 

În termenul stabilit de Consiliu în recomandarea adresată în temeiul 
articolului 121 alineatul (4) din TFUE, statul membru în cauză 
prezintă Consiliului un raport privind măsurile întreprinse ca urmare a 
recomandării respective. 
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Dacă statul membru în cauză nu ia măsuri adecvate până la termenul 
stabilit în recomandarea adoptată de Consiliu în conformitate cu al 
doilea paragraf, Comisia recomandă imediat Consiliului să adopte, cu 
majoritate calificată, o decizie prin care să se constate că nu s-au luat 
măsuri concrete. Totodată, Comisia poate recomanda Consiliului să 
adopte, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE, o recomandare 
revizuită privind măsurile de politică necesare. 

În cazul în care Consiliul nu adoptă, pe baza recomandării Comisiei, 
decizia prin care constată că nu s-au luat măsuri concrete, iar statul 
membru în cauză continuă să nu ia măsuri adecvate, Comisia 
recomandă Consiliului, în termen de o lună de la recomandarea sa 
anterioară, să adopte o decizie prin care constată că nu au fost luate 
măsuri concrete. Se consideră că decizia este adoptată de Consiliu, în 
cazul în care acesta nu decide, cu majoritate simplă, să respingă recom
andarea în termen de zece zile de la adoptarea acesteia de către Comisie. 
Totodată, Comisia poate recomanda Consiliului să adopte, în temeiul 
articolului 121 alineatul (4) din TFUE, o recomandare revizuită privind 
măsurile de politică necesare. 

La adoptarea deciziei prin care se constată că nu s-au luat măsuri 
concrete, menționate la al patrulea și al cincilea paragraf, Consiliul 
hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care 
reprezintă statul membru vizat. 

Consiliul prezintă un raport oficial Consiliului European cu privire la 
deciziile luate. 

(3) Devierile de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la 
traiectoria de ajustare adecvată în vederea atingerii acestui obiectiv 
sunt evaluate pe baza unei evaluări globale cu soldul structural ca 
referință, incluzând o analiză a cheltuielilor fără măsurile discreționare 
privind veniturile, conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (1). 

Evaluarea ce vizează să determine dacă devierea este importantă include 
mai ales următoarele criterii: 

(a) în cazul unui stat membru care nu a atins obiectivul bugetar pe 
termen mediu, atunci când se evaluează modificarea soldului 
structural, dacă devierea este de cel puțin 0,5 % din PIB într-un 
an și de cel puțin 0,25 % din PIB în medie pe an, în doi ani 
consecutivi; 

(b) la evaluarea evoluției cheltuielilor fără măsurile discreționare 
privind veniturile, dacă devierea are un impact total asupra 
soldului bugetar de cel puțin 0,5 % din PIB într-un an sau 
cumulativ în doi ani consecutivi. 

Devierea evoluției cheltuielilor nu este considerată semnificativă dacă 
statul membru în cauză a depășit obiectivul bugetar pe termen mediu, 
ținând seama de posibilitatea unei creșteri semnificative a volumului 
veniturilor excepționale, iar planurile bugetare prezentate în programul 
de convergență nu periclitează obiectivul menționat pe durata 
programului. 
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O deviere poate, de asemenea, să nu fie luată în considerare atunci când 
își are originea într-un eveniment neobișnuit aflat în afara controlului 
respectivului stat membru și care are o influență majoră asupra poziției 
financiare a administrației centrale sau dacă rezultă dintr-o recesiune 
economică gravă a zonei euro sau a Uniunii în ansamblul său, cu 
condiția ca devierea să nu pună în pericol sustenabilitatea bugetară pe 
termen mediu. 

SECȚIUNEA 3A 

PRINCIPIUL INDEPENDEȚEI STATISTICE 

Articolul 10a 

Pentru a garanta faptul că supravegherea multilaterală este bazată pe 
statistice sigure și independente, statele membre asigură independența 
profesională a autorităților naționale de statistică în conformitate cu 
Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consi
liului din 11 martie 2009 privind statisticile europene ( 1 ). Pentru aceasta, 
este necesar să se asigure cel puțin următoarele: 

(a) procese transparente de recrutare și concediere, bazate strict pe 
criterii profesionale; 

(b) alocări bugetare efectuate pe baze anuale și multianuale; 

(c) data la care se publică informațiile statistice esențiale, care trebuie 
stabilită cu suficient timp înainte. 

▼B 

SECȚIUNEA 4 

DISPOZIȚII COMUNE 

▼M2 

Articolul -11 

(1) Comisia asigură un dialog permanent cu autoritățile relevante din 
statele membre în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. În 
acest sens, Comisia desfășoară misiuni pentru a evalua situația 
economică din statul membru și pentru a identifica riscurile sau dificul
tățile legate de atingerea obiectivelor prezentului regulament. 

(2) Comisia poate întreprinde misiuni de supraveghere consolidată în 
cazul statelor membre vizate de recomandările emise în temeiul arti
colului 6 alineatul (2) sau al articolului 10 alineatul (2) în vederea 
monitorizării la fața locului. Statele membre în cauză pun la dispoziție 
toate informațiile necesare pentru pregătirea și desfășurarea misiunilor 
respective. 

(3) În cazul în care statul membru vizat este un stat membru 
participant sau care participă la MCS2, Comisia poate invita, dacă 
este cazul, reprezentanți ai Băncii Centrale Europene să participe la 
misiunile de supraveghere. 
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(4) Comisia prezintă Consiliului un raport privind rezultatul misi
unilor menționate la alineatul (2) și poate decide, după caz, să dea 
publicității constatările sale. 

(5) În cazul în care organizează misiunile menționate la alineatul (2), 
Comisia transmite constatările sale provizorii statelor membre în cauză, 
care pot formula observații. 

▼B 

Articolul 11 

În cadrul supravegherii multilaterale descrise în prezentul regulament, 
Consiliul efectuează estimarea globală descrisă la ►M2 articolul 121 
alineatul (3) ◄. 

Articolul 12 

În concordanță cu ►M2 al doilea paragraf al articolului 121 alineatul 
(4) ◄, președintele Consiliului și Comisia includ în raportul lor către 
Parlamentul European rezultatele supravegherii multilaterale ce se 
desfășoară potrivit prezentului regulament. 

▼M2 

Articolul 12a 

(1) Până la 14 noiembrie 2014 și, ulterior, la fiecare cinci ani, 
Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament. 

Raportul evaluează, printre altele: 

(a) eficacitatea regulamentului, în special dacă dispozițiile privind 
luarea deciziilor s-au dovedit a fi suficient de solide; 

(b) progresele înregistrate în asigurarea unei coordonări mai strânse a 
politicilor economice și a unei convergențe durabile a perform
anțelor economice ale statelor membre, în conformitate cu TFUE. 

(2) Raportul este însoțit, după caz, de o propunere de modificare a 
prezentului regulament, inclusiv a procedurilor de luare a deciziilor. 

(3) Raportul se transmite Parlamentului European și Consiliului. 

▼B 

Articolul 13 

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 1998. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se 
aplică direct în toate statele membre. 
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