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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată: 

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;

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 
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;

3. ia act, pe de o parte, de consolidarea rolului Comisiei, care va putea, pe viitor, să adreseze 
în mod direct statelor în cauză avizele sale în caz de nerespectare a orientărilor generale de 
politică economică sau de pericol pentru buna funcţionare a Uniunii economice şi 
monetare precum şi, pe de altă parte, de trecerea la procedura legislativă ordinară în cazul 
adoptării normelor detaliate privind procedura de supraveghere multilaterală, care ar 
trebui să conducă la o consolidare a coordonării economice;

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;

5. salută consolidarea rolului parlamentelor naţionale în ceea ce priveşte controlul 
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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 dezbateri privind orientările generale de politică economică;

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;

7. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la adăugarea, la articolul 57 din Tratatul CE, devenit 
ulterior articolul 64 din TFUE, a unei proceduri prin care statele membre decid în 
unanimitate cu privire la adoptarea de restricţii în calea liberei circulaţii a capitalurilor 
având ca destinaţie sau provenind din ţări terţe, dacă aceste restricţii sunt în contradicţie 
cu stadiul de liberalizare a pieţei; consideră că această nouă condiţie va împiedica, în 
realitate, iniţiativele europene în domeniul pieţelor financiare, care s-ar putea dovedi 
esenţiale pentru protejarea stabilităţii financiare în Europa.
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