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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi 
monetare, competentă în fond:

– să includă în propunerea de rezoluţie pe care urmează să o adopte următoarele sugestii:

1. Considerentul Ja (nou)
întrucât instituţiile trebuie să se pregătească pentru o eventuală necesitate de a revizui 
tratatele;

2. Considerentul Jb (nou)
întrucât articolul 48 din Tratatul UE acordă Parlamentului European competenţa de a prezenta 
proiecte care vizează revizuirea tratatelor;

3. Punctul 2a (nou)
solicită Comisiei să iniţieze, pe lângă măsurile care pot şi trebuie adoptate rapid în cadrul 
tratatelor existente, o analiză cu privire la evoluţiile instituţionale care se pot dovedi necesare 
pentru instituirea unei guvernanţe economice coerente şi eficiente;

4. Punctul 3a (nou) 
solicită comisiei competente în fond să prezinte un raport cu privire la aspectele 
constituţionale legate de instituirea unei guvernanţe economice indispensabile pentru buna 
funcţionare şi viabilitate a Uniunii monetare, luând în considerare pe deplin deciziile care vor 
fi adoptate în urma lucrărilor Grupului de lucru al Consiliului European privind guvernanţa 
economică;

– să includă în anexa la propunerea sa de rezoluţie următoarea recomandare:

Recomandarea 8a (nouă) Analizarea evoluţiilor instituţionale necesare pentru o 
guvernanţă economică coerentă şi eficientă

în paralel cu măsurile care pot şi trebuie să fie adoptate cât mai rapid cu putinţă în 
cadrul instituţional existent, să iniţieze un proces de reflecţie pentru a identifica limitele 
acestui cadru şi a înlătura obstacolele din calea reformei tratatelor, permiţând instituirea unor 
mecanisme şi structuri indispensabile pentru o guvernanţă economică coerentă şi eficientă, 
precum şi o adevărată convergenţă macroeconomică între statele membre ale zonei euro şi UE 
în general.

Recomandarea 8b (nouă): Examinarea unei noi practici interparlamentare pentru o 
guvernanţă economică coerentă şi eficientă

Este necesar să se asigure o coordonare mai bună a lucrărilor Parlamentului European, 
ale cărui competenţe bugetare au crescut, cu cele ale parlamentelor naţionale. 
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