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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. constată cu îngrijorare că, la nivelul UE, coordonarea politicii economice constă într-o 
serie de instrumente și angajamente cu caracter obligatoriu și neobligatoriu1 care ar putea 
submina certitudinea juridică a ordinii UE și care, în opinia publică, creează confuzie în 
ceea ce privește aria exactă de cuprindere a responsabilităților asumate de statele membre 
legate de statutul lor de țări membre sau nemembre ale zonei euro;

2. consideră că semestrul european, propus pentru prima dată în Comunicarea Comisiei din 
mai și iunie 2010 și care a avut inițial la bază un angajament cu caracter neobligatoriu al 
Consiliului, ar trebui formalizat în Regulamentul privind consolidarea supravegherii 
pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice [Regulamentul 
(CE) nr. 1466/97)];

3. recunoaște că semestrul european face referire la articolele 121, 126 și 148 din TFUE și, 
prin urmare, se referă la politicile de coordonare economică și ocupare a forței de muncă, 
care au la bază două proceduri juridice diferite; recunoaște importanța unei imagini de 
ansamblu a situației economice și bugetare a statelor membre; susține decizia Comisiei de 
a-și reuni recomandările într-un singur text integrat, asigurându-se, totuși, că prin aceasta
nu se subminează integritatea și coerența anumitor politici ale UE.

4. regretă faptul că exercitarea unui control democratic de către Parlamentul European are 
doar un rol relativ minor în cadrul procesului și subliniază că formalizarea semestrului 
european nu ar trebui în niciun caz să pericliteze și mai mult prerogativele Parlamentului 
European stabilite în Tratate;

5. consideră că instituțiile ar trebui să coopereze pentru a consolida legitimitatea semestrului și 
pentru a clarifica ambiguitățile juridice rămase care, în caz contrar, ar putea duce la conflicte 
instituționale în anii următori;

6. consideră că se impune urgent clarificarea rolului Parlamentului European în cadrul 
semestrului și recomandă ca dialogul economic să respecte următoarele principii:

– semestrul european și dialogul economic trebuie considerate ca fiind elemente ale 
cadrului instituțional al UE și ele ar trebui să încurajeze metoda comunitară, prin 
implicarea instituțiilor Uniunii la toate nivelurile. În cadrul acestui proces, Comisia ar 

                                               
1

Articolele 121, 126 și 148 din TFUE, Protocolul nr. 12 anexat la Tratatul de la Lisabona, Rezoluția Consiliului European privind Pactul de 
stabilitate și creștere din 17 iunie 1997, Concluziile Președinției Consiliului European din 20 martie 2005, Regulamentul (CE) nr. 1466/97, 
astfel cum a fost modificat prin ..., Regulamentul (CE) nr. 1467/97, astfel cum a fost modificat prin ..., Codul de conduită „Specificații 
privind punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și creștere și orientări vizând forma și conținutul programelor de stabilitate și 
convergență”, aprobate de Consiliul ECOFIN la 7 septembrie 2010, Concluziile Consiliului ECOFIN din octombrie 2006 și Concluziile 
Consiliului ECOFIN din octombrie 2007, Pactul Euro Plus convenit de șefii de stat sau guvern din zona euro și la care au aderat Bulgaria, 
Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia, România la 24-25 martie 2011.
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trebui să joace un rol independent și mai important;

– dialogul economic, ca și element-cheie al semestrului european, trebuie să aibă ca 
obiectiv consolidarea legitimității democratice a procesului și să asigure că în toate 
etapele se aplică o metodă corespunzătoare de luare a deciziilor printr-un control 
parlamentar adecvat, implicând deopotrivă Parlamentul European și parlamentele 
naționale;

– Parlamentul European, parlamentele naționale și toate celelalte părți implicate 
pertinente, inclusiv partenerii sociali și, în special, Comitetul economic și financiar 
instituit în baza articolului 134 din TFUE și Comitetul pentru ocuparea forței de 
muncă instituit în baza articolului 150 din TFUE trebuie să fie corespunzător 
implicate, informate și consultate în timp util;

– dialogul economic trebuie construit în baza unor metode de cooperare existente 
deja dintre instituțiile implicate;

– transparența trebuie recunoscută ca element-cheie al procesului, iar Comisia și 
Consiliul trebuie să se angajeze să își facă publice poziția și deciziile în fiecare 
etapă;

7. consideră că Parlamentul European trebuie să fie recunoscut ca fiind forumul democratic 
european adecvat pentru a asigura o evaluare generală la sfârșitul semestrului european.


