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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii 
în raportul ce urmează a fi adoptat:

1. salută propunerea de integrare a Mecanismului european de stabilitate (MES) în cadrul 
juridic al UE; reamintește că o astfel de integrare trebuie să fie însoțită de o răspundere 
democratică adecvată; observă că doar această integrare va asigura gestiunea MES în 
conformitate cu metoda comunitară, va asigura coerența normelor și obligațiilor bugetare, 
va facilita coordonarea politicilor economice și bugetare și va spori legitimitatea și 
răspunderea democratică prin implicarea Parlamentului European; reamintește că 
competențele care îi revin succesorului MES nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască, să 
dubleze sau să se suprapună cu supravegherea macroeconomică și fiscală normală 
prevăzută în normele și reglementările financiare ale UE, care trebuie să rămână de 
competența exclusivă a Comisiei, respectând în același timp autonomia succesorului 
MES;

2. ia act de faptul că funcțiile care urmează să fie exercitate de succesorul MES vor face 
parte din domeniul politicii economice, iar utilizarea denumirii „Fond Monetar 
European” (FME) ar putea induce în eroare în această privință; constată, de asemenea, că 
succesorul MES va îndeplini sarcini care depășesc cu mult pe cele ale unui simplu 
„ghișeu de plăți”; ia act de faptul că, în avizul său, Banca Centrală Europeană (BCE) a 
sugerat ca succesorul MES să păstreze denumirea „MES”; observă că acronimul „ESF” 
din limba engleză riscă să producă confuzie între un viitor Fond european de stabilitate și 
Fondul social european; în acest context, solicită o evaluare corespunzătoare și 
aprofundată a implicațiilor alegerii unei denumiri pentru succesorul Mecanismului 
european de stabilitate, înainte de luarea deciziei;

3. reamintește că politica monetară a Uniunii este de competența exclusivă a BCE;

4. consideră că, având în vedere întreaga structură instituțională a UE și a zonei euro, 
sistemul Fondului Monetar Internațional (FMI) nu ar trebui transpus ca atare în cadrul 
juridic al UE;

5. reamintește că propunerea Comisiei prevede înființarea unui succesor al MES ca 
organism european, ceea ce înseamnă că acesta va fi răspunzător în fața Parlamentului 
European și a Consiliului și va fi supus controlului judiciar din partea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene; ia act de dispozițiile propuse privind modul în care se va asigura 
răspunderea viitorului succesor al MES;

6. consideră că cadrul relevant de responsabilitate pentru viitorul succesor al MES ar trebui 
să facă referire la guvernanța economică în ansamblu; reamintește cererea exprimată de 
Parlament cu privire la un acord interinstituțional în acest domeniu;

7. consideră că orice acord provizoriu încheiat între Parlamentul European și succesorul 
MES ar transmite un semnal privind sporirea gradului de autonomie a acestuia din urmă, 
deși poziția fermă a Parlamentului privește integrarea acestuia, conform propunerii 
Comisiei, în tratat și în cadrul juridic al UE;
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8. solicită ca Parlamentul European să fie informat imediat și în mod corespunzător cu 
privire la deciziile care au fost luate de succesorul MES și aprobate de Consiliu; 
îndeamnă viitorul director general al succesorului MES să întrețină un dialog 
transparent și constant cu Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul 
Parlamentului European;

9. subliniază că o informare completă, exactă și în timp util reprezintă o condiție prealabilă 
pentru a garanta un nivel adecvat de responsabilitate; solicită, așadar, în mod insistent să 
fie asigurat cel mai înalt standard de transparență și răspundere în cadrul viitorului acord 
interinstituțional dintre succesorul MES și Parlamentul European în ceea ce privește 
deciziile adoptate de succesorul MES, contextul în care acestea sunt luate, accesul la 
documentele acestuia și la stenogramele dezbaterilor;

10. atrage atenția asupra necesității de a se asigura răspunderea democratică a viitorului 
consiliu de administrație al succesorului MES; regretă că nu s-a prevăzut implicarea 
instituțională în procedura propusă pentru selecția membrilor consiliului și solicită ca 
Parlamentul European și Consiliul European să fie incluși în luarea deciziilor privind 
numirea consiliului de administrație;

11. solicită să se prevadă pentru Curtea de Conturi Europeană un rol oficial clar în 
procedura de descărcare de gestiune a succesorului MES, iar rapoartele Curții de 
Conturi să fie examinate de Parlamentul European;

12. solicită eforturi prin care să se asigure echilibrul de gen în componența organelor de 
conducere ale succesorului MES și în rândul candidaților pentru postul de director 
general incluși pe lista finaliștilor;

13. înțelege că este necesar ca statele membre să fie implicate în procedurile decizionale 
care au un impact asupra resurselor bugetare; subliniază, cu toate acestea, că succesorul 
MES este un instrument de gestionare a crizelor și ar trebui, prin urmare, să poată 
acționa rapid; solicită să se depună eforturi pentru a ajunge la un echilibru adecvat între 
asigurarea controlului democratic asupra succesorului MES și a răspunderii acestui 
instrument față de statele membre participante, pe de o parte, și necesitatea de a permite 
adoptarea rapidă a măsurilor care se impun, pe de altă parte; recunoaște competențele 
bugetare ale parlamentelor naționale și ia act de dispozițiile în materie de transparență a 
succesorului MES și răspunderea sa față de parlamentele naționale ale statelor membre 
ale MES și ale altor state membre participante; 

14. solicită să se întreprindă în viitorul apropiat o reformă semnificativă a MES printr-o 
revizuire a Tratatului privind MES, fără a afecta evoluțiile mai ambițioase din viitor; 
observă că o astfel de reformă ar trebui să se axeze pe întărirea UEM și pe îmbunătățirea 
procesului decizional, mai ales în situații de urgență;

15. constată că integrarea MES și introducerea succesorului său modifică arhitectura 
instituțională a UE; prin urmare, solicită ca această chestiune să fie inclusă în discuțiile 
mai ample privind posibila revizuire viitoare a tratatelor.
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