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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că semestrul european consolidează coordonarea economică în rândul statelor 
membre prin metoda comunitară, garantând astfel o mai bună guvernanță economică ce 
reprezintă o valoare adăugată pentru Europa;

2. salută faptul că semestrul european a fost instituționalizat prin Regulamentul (UE) nr. 
1175/2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și  supravegherea coordonării politicilor economice;

3. cu toate acestea, este de părere că legitimitatea, transparența și eficacitatea semestrului 
european ar trebui îmbunătățite;

4. consideră esențială consolidarea legitimității semestrului și clarificarea celorlalte 
ambiguități legislative care, în caz contrar, ar putea da naștere unor conflicte instituționale 
pe viitor, inclusiv supraimpunerea și dublarea competențelor și a responsabilităților și 
lipsa de claritate și de complexitate sporită a cadrului instituțional al UE;

5. regretă că controlul parlamentar joacă un rol minor în cadrul procesului și subliniază 
faptul că semestrul european nu trebuie să pericliteze sub nicio formă prerogativele 
Parlamentului European și ale parlamentelor naționale;

6. observă cu îngrijorare faptul că Parlamentul European a fost marginalizat în mod constant 
în ceea ce privește principalele decizii economice survenite ca urmare a crizei și consideră 
că ar trebui implicat pentru a spori legitimitatea deciziilor care îi afectează pe toți 
cetățenii;

7. este de părere că Parlamentul European reprezintă locul potrivit pentru dialogul și 
cooperarea în domeniul economic dintre parlamentele naționale și instituțiile europene.

8. reiterează faptul că dispozițiile privind dialogul economic și noul mecanism de coordonare 
cuprins în Regulamentul (CE) nr. 1466/97 ar trebui puse în aplicare în întregime și că 
semestrul european ar trebui să fie supus, la toate nivelurile, unui control democratic 
deplin;

9. este de părere că dialogul economic ar trebui extins după modelul dialogului monetar cu 
BCE, pentru a include discuțiile dintre Parlamentul European, Comisie și președintele 
ECOFIN privind pregătirea și aplicarea analizei anuale a creșterii și a recomandărilor 
specifice țării;

10. reamintește că, având în vedere asigurarea legitimității democratice, transparența și 
accesul la informații ar trebui să fie elemente-cheie și că semestrul european și dialogul 
economic ar trebui considerate ca parte a cadrului instituțional al UE și ar trebui să 
promoveze metoda comunitară, implicând instituțiile Uniunii la toate nivelurile;
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11. reamintește raportul Herman Van Rompuy prezentat în cadrul ședinței Consiliului din 28 
și 29 iunie 2012, intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară” și solicită un 
cadru mai aplicabil pentru coordonarea politicii în contextul semestrului european;

12. consideră că o bună cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale, în 
conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 1, este esențială pentru a stabili legitimitatea 
democratică necesară și dreptul de proprietate național al procesului semestrului; solicită 
consolidarea dialogului între nivelurile europene și naționale, respectând diviziunea 
muncii între ele;

13. consideră că, pe lângă asigurarea cooperării între parlamente, este, de asemenea, necesar 
să se facă eforturi mai mari de a comunica cu cetățenii și de a-i include în mod activ în 
proces;

14. este de părere că, pentru a diminua preocupările legate de legitimitate, parlamentele 
naționale ar trebui să joace un rol mai activ în cadrul procesului și sugerează ca statele 
membre să își adapteze procedurile interne astfel încât parlamentele naționale să fie 
incluse în discuția cu privire la planurile fiscale și de reformă ale țărilor lor înainte ca 
acestea să fie depuse la UE; 

15. solicită o implicare mai mare și o participare mai activă a Parlamentului European în 
cadrul procesului și consideră că, în temeiul articolului 121 alineatul (5) din TFUE, 
Comisia și Consiliul ar trebui să răspundă în fața Parlamentului pentru recomandările 
specifice țării pe care le-a adoptat;

16. îndeamnă Comisia să furnizeze o justificare corespunzătoare a recomandărilor politicii 
sale și să prioritizeze și să facă distincția între acțiunile politicii pe teritoriul diferitelor țări 
în vederea orientării Consiliului către țările cărora ar trebui să le acorde o atenție specială;

17. consideră că, pentru a păstra credibilitatea controlului anual al creșterii pe care se bazează 
recomandările Comisiei, precum și transparența semestrului european, este importantă 
continuarea justificării de către Consiliu a oricărei divergențe din partea sa, survenită din 
recomandările Comisiei;

18. reamintește că coordonarea politicii economice conform semestrului ar trebui să se bazeze 
pe articolul 5 din TFUE și că prioritățile determinate de semestru ar trebui să respecte pe 
deplin obiectivele și cerințele stabilite la articolul 3 alineatul (3) din TUE și în alte 
dispoziții ale tratatului, cu referire în special la articolul 121 din TFUE (orientări generale 
privind politica economică), articolul 126 din TFUE (deficitele guvernării excesive) și 
articolul 148 din TFUE (politica ocupării forței de muncă);

19. reamintește că Parlamentul European trebuie recunoscut ca fiind forumul democratic 
adecvat de la nivel european care să asigure o evaluare generală la sfârșitul semestrului 
european; consideră că, în semn de recunoaștere, reprezentanții instituțiilor UE și 
organismele economice implicate în proces ar trebui să furnizeze informații membrilor 
Parlamentului European, atunci când li se solicită acest lucru;

20. își exprimă părerea că Parlamentul European ar trebui să își adapteze structura 
organizațională la semestrul european nou introdus, prin măsuri precum crearea unei 
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comisii ad-hoc/temporare sau a unui grup de lucru sau de conducere pentru monitorizarea 
anuală a semestrului european.
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