
PA\921159RO.doc PE501.915v01-00

RO Unită în diversitate RO

t

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri constituționale

2012/2256(INI)

14.12.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
Analiza anuală a creșterii 2013
(2012/2256(INI))

Raportor pentru aviz: Paulo Rangel



PE501.915v01-00 2/4 PA\921159RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\921159RO.doc 3/4 PE501.915v01-00

RO

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. reamintește că analiza anuală a creșterii, așa cum este validată de Consiliul European de 
primăvară, reprezintă documentul de bază care orientează elaborarea programelor 
naționale de reformă și a programelor de stabilitate și de convergență ale statelor membre 
pe baza cărora Comisia elaborează recomandări specifice pentru fiecare țară;

2. solicită Comisiei să prezinte o descriere explicită a motivelor pentru care anumite 
priorități au fost selectate în analiza anuală a creșterii în fiecare an și să includă în 
document o evaluare a eventualelor efecte nedorite la nivel de domenii de politică și între 
țări;  

3. subliniază că analiza anuală a creșterii, ca document inițial al ciclului semestrului 
european, joacă un rol major în cadrul semestrului și, prin urmare, trebuie să ajungă la un 
consens larg între diferite instituții;

4. reamintește că, având în vedere importanța sa, Comisia ar trebui să se consulte cu 
Parlamentul înainte de adoptarea analizei anuale a creșterii; în această privință, consideră 
că Parlamentul ar trebui să invite Comisia să discute orientările ex ante generale mai 
devreme, în cadrul procesului, înainte de încheierea și lansarea analizei anuale a creșterii; 

5. remarcă faptul că dialogul economic ar trebui să vizeze consolidarea legitimității 
democratice a procesului printr-un control parlamentar adecvat al pregătirii și urmăririi 
analizei anuale a creșterii și a recomandărilor specifice fiecărei țări; consideră că dialogul 
economic ar trebui utilizat în momente-cheie ale semestrului european, și anume, la 
începutul ciclului, înainte de publicarea analizei anuale a creșterii și, de asemenea, la scurt 
timp după publicarea sa, înainte de adoptarea de către Consiliu a recomandărilor specifice 
fiecărei țări și la finalul procesului, după ce Comisia Europeană a aprobat recomandările 
specifice fiecărei țări;

6. are în vedere că, la scurt timp după publicarea analizei anuale a creșterii, Parlamentul ar 
putea semnala propria validare sau respingere a priorităților și obiectivelor politicii printr-
un vot în plen;

7. consideră că, pentru a consolida rolul și poziția Parlamentului în stabilirea agendei, ar 
trebui acordată atenție posibilității acestuia de a elabora un document multianual care să 
conțină prioritățile politicii la începutul fiecărui mandat electoral de cinci ani; 

8. reamintește necesitatea de a implica Parlamentul atât în coordonarea politicii economice, 
cât și în deciziile destinate să stimuleze crearea unei uniuni economice monetare veritabile 
și să promoveze etapele necesare către o uniune pe deplin bancară, economică, fiscală și 
politică în vederea creșterii legitimității deciziilor care afectează toți cetățenii; 

9. reamintește, în această privință, că semestrul european nu trebuie să pericliteze sub nicio 
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formă prerogativele Parlamentului European sau ale parlamentelor naționale;

10. este de părere că, pentru a diminua preocupările legate de transparență și 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 dezbaterea cu privire la planurile fiscale și de reformă ale țărilor lor înainte 
ca acestea să fie depuse la UE; 

11. 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 responsabilitatea națională în ceea ce privește procesul 
semestrului; 

12. laudă dialogul susținut până acum între Parlamentul European și reprezentanții naționali și 
salută organizarea unei săptămâni interparlamentare referitoare la semestrul european la 
finalul lunii ianuarie 2013;

13. este de părere că Parlamentul European reprezintă locul potrivit pentru dialogul și 
cooperarea dintre parlamentele naționale și instituțiile europene. este, cu toate acestea, de 
părere că Comisia și Consiliul ar trebui să participe, de asemenea, la reuniunile 
parlamentare respective; 

14. subliniază că, pe lângă asigurarea cooperării între parlamente, este, de asemenea, necesar 
să se facă eforturi mari pentru a comunica cu cetățenii și a-i include în mod activ în proces 
în vederea creșterii legitimității sale și a consolidării proprietății sale la nivel național;

15. reamintește că, pentru a menține credibilitatea analizei anuale a creșterii și a întregului 
proces al semestrului, Consiliul trebuie să își justifice argumentele în cazul în care refuză 
să urmeze recomandările Comisiei bazate pe analiza anuală a creșterii; salută principiul 
„respectă sau explică” introdus de pachetul privind guvernanța economică, în ceea ce 
privește recomandările specifice fiecărei țări, în conformitate cu care Consiliul este 
responsabil în mod public de orice schimbare pe care o introduce în propunerile Comisiei 
și consideră că acest principiu ar trebui consolidat în practică; 

16. reamintește că Parlamentul 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;

17. solicită un acord interinstituțional între Parlament, Comisie și Consiliu în vederea 
consolidării controlului democratic și a responsabilității pe parcursul întregului proces al 
semestrului european; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a prezenta Orientările anuale privind creșterea, 
astfel cum a fost modificată de Parlament, Consiliului European de primăvară și de a se 
implica în elaborarea concluziilor Consiliului. 


