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Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0087/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament al 
Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului 
Monetar European (COM(2017)0827),– având în vedere avizul Comitetului 
European al Regiunilor din 5 iulie 2018 privind propunerile de reformare a uniunii 
economice și monetare (UEM),

– având în vedere scrisoarea Președintelui Eurogrupului adresată la 25 iunie 2018 
Președintelui Consiliului European privind aprofundarea UEM și Declarația de la 
summitul zonei euro din 29 iunie 2018 referitoare la reforma Mecanismului european de 
stabilitate,

– având în vedere raportul din 4 decembrie 2018 al Eurogrupului adresat liderilor privind 
aprofundarea UEM,

– având în vedere Declarația de la summitul zonei euro din 14 decembrie 2018,

– având în vedere poziția comună din 14 noiembrie 2018 privind cooperarea viitoare 
dintre Comisie și MES,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (BCE) din 11 aprilie 2018 referitor la 
propunerea de regulament privind înființarea Fondului Monetar European1,

– având în vedere Avizul nr. 2/2018 al Curții de Conturi Europene din 18 septembrie 
2018 intitulat „Considerente legate de audit și de asigurarea răspunderii referitoare la 
propunerea din 6 decembrie 2017 privind înființarea unui Fond Monetar European 
ancorat în cadrul legislativ al Uniunii”,

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1 JO C 220, 25.6.2018, p. 2.
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– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul interimar al Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare și avizele Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru 
afaceri constituționale (A8-0087/2019),

A. întrucât introducerea monedei euro este unul dintre cele mai ambițioase și dificile 
proiecte ale Uniunii;

B. întrucât criza financiară și economică a scos în evidență deficiențele de ordin politic ale 
structurii euro;

C. întrucât soliditatea și stabilitatea monedelor sunt esențiale pentru UE în ansamblu;

D. întrucât înființarea Mecanismului european de stabilitate (MES) a fost o reacție la criza 
UEM;

E. întrucât înființarea Fondului european de stabilitate financiară (FESF) și a MES a avut 
ca rezultat modificarea caracterului politic și economic al UEM;

F. întrucât caracterul interguvernamental al MES scoate în evidență puterea decizională a 
statelor membre;

G. întrucât dezbaterea în curs privind viitorul Europei și al UEM a scos în evidență 
diferențele de opinii politice dintre statele membre cu privire la viitorul pe termen lung 
al MES,

1. respinge propunerea;

2. consideră că propunerea Comisiei din 6 decembrie 2017 de regulament al Consiliului 
privind înființarea Fondului Monetar European reprezintă o contribuție a Comisiei 
făcută în interes propriu la dezbaterea în curs privind aprofundarea UEM și reforma 
MES;

3. atrage atenția asupra faptului că integrarea MES în legislația UE nu are niciun temei 
juridic; subliniază, așadar, că nu există alternative pentru caracterul interguvernamental 
al MES; respinge, prin urmare, integrarea MES în legislația Uniunii; respinge ideea 
transformării MES într-un fond monetar european;

4. reamintește prerogativele de supraveghere bugetară și democratică ale parlamentelor 
naționale; consideră că parlamentele naționale ar trebui să aibă dreptul de a obține 
informații privind activitățile MES și de a purta un dialog cu directorul executiv al MES 
reformat;

5. solicită aplicarea imediată a unui moratoriu asupra activării MES pentru noi programe 
de așa-numită asistență financiară; respinge implicarea MES în afacerile interne ale 
statelor membre și în politica lor economică; solicită desființarea MES în viitorul 
apropiat;
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6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președintelui 
Consiliului European, Comisiei, Consiliului, Eurogrupului, Băncii Centrale Europene, 
directorului executiv al Mecanismului european de stabilitate și guvernelor și 
parlamentelor statelor membre.
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