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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri în 
Uniunea Europeană

(2012/2078(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate (MES)1,

– având în vedere Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare (TSCG)2,

– având în vedere „pachetul privind guvernanța economică”3,

– având în vedere „pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare”4,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului5,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2013 referitoare la propunerea de regulament al 
Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce 
privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit6,

– având în vedere raportul din 5 decembrie 2012 al președinților Consiliului European, 
Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene și Eurogrupului intitulat: „Către o 
veritabilă uniune economică și monetară”7,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Proiect pentru o UEM profundă și 
veritabilă – Lansarea unei dezbateri la nivel European”8,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind raportul președinților Consiliului European, Comisiei Europene, Băncii 
Centrale Europene și Eurogrupului, intitulat: „Către o veritabilă uniune economică și 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 JO L 306, 23.11.2011.
4 JO L 140, 27.5.213.
5 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
6Texte adoptate, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM(2012)0777, 28 decembrie 2012.
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monetară”1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la viitoare propuneri legislative 
privind UEM2,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2013 referitoare la consolidarea democrației 
europene în cadrul viitoarei UEM3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât diferențierea este o trăsătură constitutivă a procesului de integrare europeană și 
un mijloc de favorizare a progresului său și de garantare a respectării substanțiale a 
principiului egalității, înțeles ca tratamentul egal al situațiilor egale și tratamentul inegal 
al situațiilor inegale;

B. întrucât integrarea diferențiată ar trebui să îndeplinească în continuare o funcție 
precursoare pentru aprofundarea integrării europene, fiind inițiată de un subgrup de state 
membre, rămânând deschisă tuturor statelor membre și vizând integrarea deplină în 
tratate;

C. întrucât diferențierea nu trebuie să submineze cetățenia Uniunii, care are vocația de a fi 
statutul fundamental al cetățenilor statelor membre, permițând celor care se găsesc în
aceeași situație să se bucure, în domeniile reglementate de tratat, de același tratament
juridic, indiferent de cetățenia acestora;

D. întrucât orice diferențiere trebuie să respecte unitatea ordinii juridice europene și
eficiența și coerența sa, principiul nediscriminării pe motiv de naționalitate, precum și
funcționarea pieței interne;

E. întrucât se poate recurge la diferențiere în cazul în care acțiunea comună nu este posibilă
sau accesibilă;

F. întrucât diferențierea este încorporată în cadrul instituțional unic al Uniunii Europene;

G. întrucât tratatele prevăd diferite opțiuni și instrumente de integrare diferențiată, inclusiv 
limitări privind domeniul de aplicare teritorială, clauze de salvgardare, derogări, opțiuni 
de excludere voluntară, opțiuni de participare, cooperarea consolidată și dispoziții 
specifice pentru statele membre a căror monedă este euro, cu condiția ca aceste 
instrumente să respecte unitatea, eficacitatea și coerența ordinii juridice europene și să fie 
incluse în cadrul instituțional unic (metoda comunitară); 

H. întrucât derogările în temeiul articolului 27 alineatul (2) din TFUE permit o diferențiere
între anumite state membre în cadrul unui act juridic care se adresează tuturor statelor 
membre;

I. întrucât TFUE conține, la articolul 114 alineatele (4) și (5), articolul 153 alineatul (4), 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0430.
2 Texte adoptate, P7-TA(2013)0222.
3 Texte adoptate, P7-TA(2013)0269.
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articolul 168 alineatul (4), articolul 169 alineatul (4) și articolul 193, clauze de 
salvgardare care permit statelor membre să mențină sau să introducă măsuri de protecție 
mai stricte în domeniul de aplicare al unui act juridic care se adresează tuturor statelor 
membre;

J. întrucât cooperarea consolidată necesită participarea a cel puțin nouă state membre într-
un domeniu acoperit de competența neexclusivă a Uniunii, permite statelor membre
neparticipante să participe la deliberări, dar nu la vot, și este deschisă, în orice moment, 
tuturor statelor membre;

K. întrucât procedura de cooperare consolidată permite adoptarea de măsuri care obligă un 
subgrup de state membre în urma unei autorizări acordate de Consiliu cu majoritate 
calificată și în domeniul PESC în urma unei autorizații acordate în unanimitate;

L. întrucât, din punct de vedere istoric,  reprezintă forme de integrare diferențiată Acordul 
Schengen din 1986 și Convenția Schengen din 1990, semnate de un subgrup de state 
membre care au înlocuit controalele la frontiere între ele, Acordul privind politica socială 
din 1991 între un subgrup de state membre care a extins fostele competențe ale CE în 
domeniul drepturilor sociale și al celor privind ocuparea forței de muncă, permițând votul 
cu majoritate calificată, și Convenția de la Prüm din 2005 între un subgrup de state 
membre și Norvegia privind schimbul de date și cooperarea în lupta împotriva 
terorismului;

M. întrucât acquis-ul Schengen a fost integrat în tratate prin Tratatul de la Amsterdam, cu 
opțiuni de excludere voluntară pentru Regatul Unit, Irlanda și Danemarca;

N. întrucât Regatul Unit și Irlanda pot solicita în orice moment să participe la toate sau la 
unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen și întrucât Danemarca rămâne obligată în 
temeiul Acordului și Convenției Schengen inițiale;

O. întrucât Acordul privind politica socială a fost integrat în tratate prin Tratatul de la 
Amsterdam, fără nicio opțiune de excludere voluntară;

P. întrucât Mecanismul european de stabilitate (MES) și Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare („pactul fiscal”) au 
fost încheiate într-un cadru interguvernamental în afara tratatelor;

Q. întrucât FESF și MES sunt acorduri de drept internațional încheiate de către statele
membre a căror monedă este euro;

R. întrucât Tratatul TSCG este un tratat de drept internațional încheiat de statele membre, cu 
excepția Regatului Unit și a Republicii Cehe, și întrucât acesta solicită la articolul 16
includerea dispozițiilor sale relevante în legislația UE;

S. întrucât acordurile internaționale în afara tratatelor care vizează realizarea obiectivelor 
tratatelor au fost folosite ca instrument absolut ultima ratio pentru integrarea diferențiată, 
care trebuie să respecte unitatea, eficacitatea și coerența ordinii juridice europene, 
trebuind să rămână deschis tuturor statelor membre care doresc să se alăture, și să fie deja 
integrat sau să prevadă o obligație de a integra conținutul acordului internațional în cauză 
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în tratate; 

T. întrucât instituirea UEM a reprezentat un pas calitativ în procesul de integrare
diferențiată, definind un model de guvernanță pe mai multe niveluri, care afectează atât 
instituțiile, cât și procedurile;

U. întrucât, în domeniul politicii monetare, dispozițiile referitoare la BCE prevăd o 
diferențiere în structura instituțională, Consiliul guvernatorilor fiind principalul organism
de decizie compus numai din state membre a căror monedă este euro, iar Consiliul
general asociind state membre din afara zonei euro, precum și în structura financiară, 
băncile centrale naționale ale tuturor statelor membre subscriind la capitalul BCE
(articolul 28.1 din Statutul BCE), dar numai băncile centrale naționale ale statelor
membre a căror monedă este euro vărsând cota lor subscrisă la capitalul BCE (articolul 
48.1 din Statutul BCE);

V. întrucât articolul 127 alineatul (6) din TFUE împuternicește Consiliul să confere BCE 
competențe specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a 
instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de 
asigurări, și a fost folosit ca temei juridic pentru un regulament care instituie mecanismul 
unic de supraveghere pentru zona euro și prevede o participare voluntară a statelor 
membre din afara zonei euro prin stabilirea unei cooperări strânse cu BCE;

W. întrucât articolul 139 din TFUE scutește statele membre prin derogări de la aplicarea 
dispozițiilor specifice ale tratatului și de la drepturile de vot aferente;

X. întrucât articolele 136 și 138 din TFUE prevăd o formă specifică pentru adoptarea de 
măsuri aplicabile statelor membre a căror monedă este euro, cu un vot al Consiliului
limitat la reprezentanții statelor membre respective și, în cazul în care procedura impune, 
un vot al întregului Parlament European;

Y. întrucât articolul 136 din TFUE poate fi considerat drept o formă specifică de cooperare 
consolidată între statele membre a căror monedă este euro, în cazul în care autorizarea se 
acordă de tratate, iar procedura în temeiul tratatelor a fost deja utilizată în coroborare cu 
articolul 121 alineatul (6) pentru adoptarea de regulamente; 

Z. întrucât, în domeniul cercetării, al dezvoltării tehnologice și al spațiului, articolul 184 din 
TFUE prevede programe suplimentare programului-cadru multianual, care pot implica
doar un subgrup de state membre, care să le finanțeze sub rezerva unei eventuale 
participări a Uniunii, dar care sunt adoptate în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară care implică întregul Consiliu și întregul Parlament European, sub rezerva 
acordului statelor membre vizate de aceste programe suplimentare; 

AA. întrucât, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 996/2012 al 
Consiliului, principiul universalității bugetului nu împiedică un grup de state membre să 
aloce o contribuție financiară pentru bugetul UE sau un venit specific pentru anumite 
cheltuieli, astfel cum deja se întâmplă, de exemplu, în cazul reactorului cu flux ridicat în 
temeiul Deciziei 2012/709/Euratom;

AB. întrucât articolul 137 din TFUE și Protocolul 14 instituie Eurogrupul ca organism
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informal;

AC. întrucât o UEM veritabilă necesită competențe, resurse financiare și o responsabilitate 
democratică mai puternice, iar instituirea sa ar trebui să urmeze o abordare în două etape
bazată, în primul rând, pe utilizarea imediată deplină a potențialului tratatelor existente și, 
în al doilea rând, pe definirea unei modificări aduse tratatului de către o convenție;

AD. întrucât, pentru a fi eficace și democratică, guvernanța UEM ar trebui să se bazeze pe
cadrul instituțional și juridic al Uniunii;

AE. întrucât legitimitatea și responsabilitatea democratice trebuie asigurate la nivelul la care
se iau deciziile;

AF. întrucât UEM este instituită de Uniune, ai cărei cetățeni sunt reprezentați direct, la nivelul 
Uniunii, de către Parlamentul European;

A. PRINCIPII

1. reiterează convingerea sa că o UEM veritabilă necesită sporirea competențelor Uniunii, 
în special în domeniul politicii economice, și consolidarea propriilor resurse și capacități 
bugetare, precum și a rolului și a responsabilității democratice ale Comisiei și a 
prerogativelor Parlamentului;

2. este de părere că o mai bună și mai clară repartizare a competențelor și resurselor între 
UE și statele membre poate și trebuie să fie însoțită de o asumare și o responsabilitate 
parlamentară mai puternice în ceea ce privește competențele naționale;

3. reiterează că pentru a fi eficace și democratică guvernanța unei UEM veritabile trebuie să 
se situeze în cadrul instituțional al Uniunii;

4. consideră că diferențierea este un mijloc fundamental de promovare a unei integrări mai 
profunde, protejând în același timp integritatea UE, și de realizare a unei veritabile UEM 
în cadrul Uniunii;

5. subliniază faptul că procedurile diferențiate de integrare existente în temeiul tratatelor 
permit parcurgerea unui prim pas în instituirea unei UEM veritabile, care este în deplină 
concordanță cu cerințele privind o responsabilitate democratică mai puternică, resurse
financiare sporite și o mai bună capacitate de luare a deciziilor;

6. subliniază că modificările aduse tratatului necesare pentru finalizarea unei UEM
veritabile și instituirea unei uniuni a cetățenilor și a statelor ar trebui să se bazeze pe 
instrumentele, procedurile, practicile și filosofia integrării diferențiate existente,
îmbunătățind în același timp eficacitatea și coerența lor;

7. subliniază faptul că, pentru a fi în concordanță cu natura unui mijloc de promovare a 
integrării, de protejare a unității UE și de garantare a respectării substanțiale a
principiului egalității, diferențierea trebuie să rămână deschisă și să vizeze în cele din 
urmă includerea tuturor statelor membre;

B. PROCEDURI
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8. este de părere că diferențierea ar trebui să aibă loc, de preferință, atunci când este posibil, 
în cadrul unui act juridic adresat tuturor statelor membre, prin intermediul unor derogări 
și al unor clauze de salvgardare, în loc de a exclude unele state membre din domeniul de 
aplicare teritorială al unui act juridic;

9. consideră că coordonarea politicilor economice, sociale și în domeniul ocupării forței de 
muncă face parte din categoria competențelor partajate, care, în conformitate cu articolul 
4 alineatul (1) din TFUE, cuprinde toate domeniile care nu sunt incluse în listele 
exhaustive de competențe exclusive sau de sprijin;

10. este de părere că, în consecință, specificitatea măsurilor adoptate în temeiul articolului
136 din TFUE nu se referă doar la faptul că respectivele măsuri sunt specifice pentru
statele membre a căror monedă este euro, ci implică, de asemenea, faptul că acestea pot
avea o forță obligatorie mai mare;

11. subliniază faptul că, în cazul în care statele membre doresc să fie excluse complet de la
un act juridic în domeniul competențelor neexclusive ale Uniunii, ar trebui să fie stabilită
o cooperare consolidată în conformitate cu dispoziția relevantă din tratat în loc de a 
încheia tratate internaționale;

12. consideră că articolul 352 din TFUE, care împuternicește Consiliul să adopte măsuri
adecvate pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, în cazul în care 
tratatele nu prevăd competențele necesare, poate fi folosit în coroborare cu articolul 20 
din TUE, permițând astfel activarea clauzei de flexibilitate în cazul în care nu se poate 
ajunge la un consens în cadrul Consiliului, prin mecanismul de cooperare consolidată;

13. consideră că includerea cheltuielilor care rezultă din punerea în aplicare a unei cooperări 
consolidate în bugetul UE ca alte venituri sau ca resursă proprie specifică este necesară 
pentru a asigura conformitatea cu principiile legii bugetului UE și pentru a proteja poziția 
centrală a Parlamentului European ca autoritate bugetară; 

14. solicită utilizarea sistematică a articolului 333 alineatul (2) din TFUE la stabilirea unei 
cooperări consolidate într-un domeniu acoperit de o competență neexclusivă a Uniunii
care se referă la o procedură legislativă specială și solicită Consiliului să adopte o decizie
prin votul unanim al statelor membre participante, stipulând că, în scopul cooperării 
consolidate, va acționa în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

15. solicită, în cazul în care este posibil, o utilizare sistematică a clauzei-pasarelă de la 
articolul 48 alineatul (7) din TUE în cadrul altor proceduri decât cooperarea consolidată
în vederea consolidării legitimității democratice și a eficacității guvernanței UEM;

16. consideră că, atunci când utilizarea clauzei-pasarelă nu este posibilă, ca de exemplu în 
cazul adoptării de orientări privind politica economică și ocuparea forței de muncă sau a 
analizei anuale a creșterii, ar trebui să se utilizeze pe deplin posibilitatea de a încheia
acorduri interinstituționale cu caracter obligatoriu;

17. reamintește că scopul articolului 48 TUE este, de asemenea, să garanteze legitimitatea 
democratică a oricărei modificări aduse tratatului prin cerința privind implicarea
obligatorie a Parlamentului European și a parlamentelor naționale în procedura de 
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modificare;

18. nu este de acord cu „contractualizarea” relației dintre Uniune și statele membre și 
reiterează că lipsa de competențe și puteri ale Uniunii poate fi depășită prin utilizarea 
procedurilor adecvate sau, în lipsa unui temei juridic adecvat, prin modificarea tratatelor;

C. DEMOCRAȚIA ȘI INSTITUȚIILE

19. reamintește că UEM este instituită de către Uniune, iar funcționarea sa trebuie să se 
bazeze pe principiul democrației reprezentative;

20. subliniază că Parlamentul European este singura instituție în care cetățenii sunt direct 
reprezentați la nivelul Uniunii, precum și organismul parlamentar al UEM și că 
implicarea sa corespunzătoare este esențială pentru a asigura legitimitatea democratică și
funcționarea UEM;

21. consideră că orice diferențiere formală a drepturilor parlamentare de participare în 
legătură cu originea deputaților în Parlamentul European reprezintă o discriminare pe 
motiv de naționalitate, a cărei interdicție este un principiu fundamental al Uniunii
Europene, și că încalcă principiul egalității cetățenilor Uniunii astfel cum este consacrat
la articolul 9 din TUE;

22. consideră că, în cazul unor măsuri adoptate în conformitate cu articolul 136 din TFUE
sau în cazul stabilirii unei cooperări consolidate, asimetria care decurge din implicarea, 
pe de o parte, a reprezentanților statelor membre a căror monedă este euro în cadrul 
Consiliului (sau a reprezentanților țărilor participante) și, pe de altă parte, a 
Parlamentului European și a Comisiei, reprezentând toți cetățenii Uniunii și promovând
interesul general al Uniunii, este pe deplin coerentă cu principiile diferențierii și nu
reduce, ci, dimpotrivă, sporește legitimitatea respectivelor măsuri;

23. subliniază că normele interne ale Parlamentului European oferă o marjă suficientă de
manevră pentru a organiza forme specifice de diferențiere pe baza acordului politic în 
cadrul și între grupurile politice, în scopul de a asigura controlul adecvat al UEM;

24. consideră că este important să se intensifice cooperarea cu parlamentele naționale pe
baza articolului 9 din Protocolul nr. 1 anexat la tratate și salută acordul privind 
organizarea unei conferințe interparlamentare pentru a discuta despre politicile bugetare
și economice;

25. reamintește că legitimitatea democratică și responsabilitatea UEM nu pot fi garantate prin 
cooperare interparlamentară și că, mai degrabă, trebuie să fie asigurate la nivelul la care 
deciziile sunt luate și puse în aplicare, ceea ce înseamnă la nivelul UE și al UEM de către 
Parlamentul European și la nivelul statelor membre de către parlamentele naționale;

26. subliniază că summitul zonei euro și Eurogrupul sunt organisme informale pentru discuții
și nu sunt instituții pentru luarea deciziilor în cadrul guvernanței uniunii economice și 
monetare;

27. subliniază rolul central al Comisiei în cadrul guvernanței UEM, astfel cum este, de 
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asemenea, confirmat de pactul fiscal și de tratatele privind MES; 

D. INTEGRAREA DIFERENȚIATĂ ÎN CADRUL TRATATELOR EXISTENTE 
CĂTRE O UEM VERITABILĂ

28. salută instituirea mecanismului unic de supraveghere (MUS) în calitate de act juridic care 
este obligatoriu pentru statele membre a căror monedă este euro și care este în același
timp deschis participării voluntare a tuturor statelor membre ale UE în cadrul metodei 
comunitare;

29. consideră că dispoziția din regulamentul privind MUS care prevede consimțământul
Parlamentului European pentru numirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului 
de supraveghere este un precedent important pentru un rol sporit al Parlamentului 
European în cadrul guvernanței UEM bazate pe diferențiere;

30. reamintește că articolul 14 din TUE conferă Parlamentului European funcția de control
politic și consideră că această funcție de control politic nu se limitează la crearea de 
comisii temporare de anchetă în conformitate cu articolul 226 din TFUE cu privire la
activitățile MUS, ci acoperă, de asemenea, orice drept de investigație, care este în mod 
tradițional acordat parlamentelor în scopul de a controla puterea executivă, incluzând
desfășurarea unei anchete independente cu privire la orice acțiune sau lipsă de acțiune a
BCE care a condus sau ar fi putut să conducă la un eveniment important în ceea ce 
privește stabilitatea financiară, încrederea sau eșecul unei instituții de credit și la o 
solicitare de acces la orice document cu privire la acestea;

31. consideră că mecanismul unic de rezoluție (MUR) și un mecanism comun de garantare a 
depozitelor pot fi instituite în temeiul tratatelor existente pe baza articolului 114 din 
TFUE și ar trebui să urmeze același model ca și mecanismul unic de supraveghere, adică,
să fie obligatorii pentru statele membre a căror monedă este euro și deschise participării
voluntare a altor state membre;

32. consideră că un act juridic al cărui domeniu de aplicare acoperă toate statele membre, dar
prevede o derogare pentru statele membre care au dreptul de a participa, se poate baza pe
articolul 114 din TFUE, deoarece apropierea dispozițiilor unui subgrup de state membre
reduce obstacolele de orice fel care decurg din diferențele dintre statele membre;

33. consideră că Comisia dispune de puteri executive necesare pentru a pune în aplicare 
deciziile cu privire la soluționarea situațiilor de criză în sistemul bancar stabilite în statele
membre care participă la MUR, cu condiția ca aceste puteri executive să fie în mod clar
și explicit definite printr-un act juridic abilitat și ca exercitarea lor să fie supusă
controlului Parlamentului European și al Consiliului;

34. consideră că sarcina de mai sus, inițial în beneficiul unui subgrup de state membre, poate 
fi atribuită Comisiei ca instituție a întregii UE, deoarece o astfel de atribuire este 
acoperită de o competență a Uniunii, iar un domeniu de aplicare geografică temporar 
limitat nu limitează o anumită competență a Uniunii;

35. este de părere că Mecanismul european de stabilitate în calitate de mecanism care 
acoperă statele membre a căror monedă este euro poate constitui blocajul financiar al
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MUR, care ar putea acoperi mai multe state membre decât MES;

36. solicită încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și BCE, pe 
baza respectării depline a limitelor stabilite de independența BCE în conformitate cu 
articolul 130 din TFUE, și un acord formal între Parlamentul European și MES cu scopul 
de a asigura responsabilitatea democratică complet dezvoltată a activităților acestuia din 
urmă, inclusiv a activităților troicii;

37. subliniază faptul că problemele macroeconomice ale UEM și problemele de pe piața 
financiară care privesc întreaga piață internă sunt strâns legate și că orice diferențiere în 
cadrul Parlamentului European cu privire la afacerile UEM ar trebui să evite o separare a
celor două probleme;

38. consideră că coordonarea ex ante a reformei economice majore care urmează să fie 
instituită printr-un regulament în temeiul articolului 121 alineatul (6) din TFUE ar trebui 
să fie încorporată în totalitate în cadrul semestrului european și ar trebui să acopere toate 
statele membre a căror monedă este euro și să fie deschisă participării voluntare a țărilor
din afara zonei euro;

39. reiterează apelul său pentru prezentarea unei propuneri legislative de stabilire a unui
instrument de competitivitate și convergență în conformitate cu articolul 121 alineatul (6) 
din TFUE, în calitate de mecanism bazat pe stimulente de coordonare consolidată a 
politicilor economice pentru toate statele membre a căror monedă este euro, care este 
deschis participării voluntare a țărilor din afara zonei euro;

40. consideră că acest instrument este un embrion pentru o capacitate fiscală a UEM și 
subliniază că resursele financiare ale ICC trebuie să facă parte integrantă din bugetul UE, 
dar în afara plafoanelor CFM, astfel încât să respecte tratatele și legislația UE și să se 
asigure că Parlamentul European este pe deplin implicat în calitate de autoritate bugetară, 
permițând, printre altele, o adoptare de la caz la caz a creditelor bugetare relevante;

41. solicită stabilirea unui buget pe mai multe niveluri, prin includerea unei noi resurse 
proprii finanțate prin contribuții plătite de statele membre care participă la ICC în temeiul 
unei decizii modificate privind resursele proprii și prin atribuirea veniturilor acestei noi 
resurse proprii către cheltuielile ICC, și solicită o modificare adusă deciziilor privind 
propriile resurse sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, utilizarea veniturilor din 
taxa pe tranzacțiile financiare în calitate de alte venituri, în scopul de a compensa astfel 
de contribuții directe;

42. solicită introducerea unei codecizii de facto în cadrul semestrului european printr-un 
acord interinstituțional, ca un pas necesar pentru garantarea legitimității democratice 
necesare pentru o coordonare consolidată a politicilor economice, prin intermediul ICC;

43. reiterează necesitatea de a consolida dimensiunea socială a UEM, prin construirea unui
pilon social, reafirmând în același timp faptul că politica în materie de ocupare a forței de 
muncă și politica socială sunt politici ale Uniunii;

44. consideră că extinderea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice la procente sociale ar trebui să includă toate statele membre ale UE;
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45. consideră că criteriile de referință sociale oferite de CCI și stabilizatorii automați ar 
trebui să acopere toate statele membre care participă la respectivele instrumente;

46. insistă asupra respectării depline de către părțile contractante la pactul fiscal a 
angajamentului lor de a integra pactul fiscal în cadrul juridic al Uniunii Europene, în 
termen de cinci ani cel mai târziu;

47. reiterează apelul pentru reînnoirea treptată a datoriei excesive într-un fond de
răscumpărare pentru zona euro, pe baza modelului Consiliului german al experților 
economici;  consideră că articolul 352 din TFUE oferă un temei juridic pentru crearea 
unui astfel de fond pentru statele membre a căror monedă este euro, dacă este necesar, 
împreună cu o cooperare consolidată a acestor state membre; 

48. consideră că armonizarea impozitelor directe în conformitate cu articolul 115 din TFUE
și a impozitelor indirecte în conformitate cu articolul 113 din TFUE este un pas
important către instituirea unei uniuni economice veritabile, astfel încât să poată fi
stabilită o cooperare consolidată în cazul în care unanimitatea necesară în cadrul
Consiliului nu poate fi atinsă;

E. INTEGRAREA DIFERENȚIATĂ ȘI MODIFICĂRILE ADUSE TRATATULUI

49. consideră că orice viitoare modificare adusă tratatului ar trebui să afirme integrarea 
diferențiată ca principiu și mijloc de unitate a Uniunii;

50. consideră că o viitoare modificare adusă tratatului ar putea introduce un nou nivel al 
calității de membru asociat, inclusiv o integrare parțială în domenii de politică specifice 
ale Uniunii ca mijloc de consolidare a politicii europene de vecinătate;

51. consideră că summitul zonei euro este o configurație informală a Consiliului European;

52. consideră că Eurogrupul este o configurație informală a Consiliului Afaceri Economice și 
Financiare;

53. solicită actualului comisar pentru afaceri economice și financiare să fie un ministru al 
trezoreriei și un vicepreședinte permanent al Comisiei;

54. solicită introducerea unui vot de pierdere a încrederii într-un membru individual al
Comisiei prin care Parlamentul European obligă președintele Comisiei să solicite demisia
respectivului membru;

55. solicită ca majoritatea necesară pentru o moțiune de cenzură împotriva președintelui
Comisiei în temeiul articolului 234 din TFUE să fie redusă la o majoritate a membrilor 
care compun Parlamentul European și ca obligația paralelă de a alege un nou președinte
să fie o condiție pentru eficacitatea cenzurii;

56. solicită o trecere, cu puține excepții, de la procedurile de vot în cadrul Consiliului care 
necesită unanimitate la majoritatea calificată, precum și transformarea procedurilor
legislative speciale existente în proceduri legislative ordinare;

57. solicită introducerea unui temei juridic pentru a stabili care agenții ale Uniunii pot 
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îndeplini funcții executive și de punere în aplicare specifice conferite acestora de către
Parlamentul European și Consiliu în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

58. consideră că agențiile Uniunii ar trebui să obțină dreptul de a adopta acte delegate în 
cazul în care un act legislativ prevede acest lucru (prin modificarea articolului 290 din 
TFUE), precum și posibilitatea de a conferi acestora competențe de executare (prin 
modificarea articolului 291 din TFUE);

59. solicită îmbunătățirea clauzei sociale de la articolul 9 din TFUE, în conformitate cu
clauza de mediu de la articolul 11 din TFUE; .

60. consideră că votul cu majoritate calificată inversată în cadrul pactului fiscal este o
declarație pur și simplu politică, fără niciun efect juridic obligatoriu pentru statele
membre, și solicită, în schimb integrarea acestei norme privind votul în tratate și
modificarea articolelor 121, 126 și 148 din TFUE, astfel încât propunerile sau 
recomandările prezentate de Comisie să poată intra în vigoare în cazul în care
Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat obiecțiuni într-o anumită perioadă de 
timp prestabilită, în scopul de a asigura o securitate juridică complet dezvoltată; 

61. susține introducerea procedurii legislative ordinare pentru adoptarea orientărilor generale
ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii, în conformitate cu articolul
121 alineatul (2) din TFUE, și a orientărilor privind ocuparea forței de muncă, în 
conformitate cu articolul 148 alineatul (2) din TFUE;

62. sprijină, recunoscând în același timp că procedura de supraveghere multilaterală necesită
un proces decizional rapid, includerea în procedurile de luare a deciziilor, în conformitate 
cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE și articolul 148 alineatul (4) din TFUE, a
dreptului Parlamentului de a propune amendamente la o propunere de recomandare a 
Comisiei înainte de adoptarea sa de către Comisie; propunerea poate fi respinsă cu o 
majoritate calificată a Consiliului, în cazul în care Comisia emite un aviz negativ; în caz 
contrar, se consideră că recomandarea a fost adoptată de către Comisie în versiunea sa 
modificată;

63. solicită includerea Parlamentului în cadrul procedurii de supraveghere bugetară în 
temeiul articolului 126 din TFUE, cu dreptul de a modifica o propunere de recomandare 
a Comisiei care poate fi respinsă printr-o majoritate calificată a Consiliului, în cazul în 
care Comisia emite un aviz negativ; 

64. solicită eliminarea limitărilor cu privire la competența Curții de Justiție prevăzute la
articolul 126 alineatul (10) din TFUE;

65. solicită modificarea articolului 136 din TFUE, în scopul de a deschide domeniul său de 
aplicare participării voluntare a statelor membre din afara zonei euro, prevăzând drepturi 
depline de vot, în conformitate cu procedura de cooperare consolidată, și solicită
renunțarea la restricțiile în temeiul articolului 136 din TFUE și schimbarea acestui articol
într-o clauză generală de adoptare a actelor legislative privind coordonarea și stabilirea
unor standarde minime obligatorii cu privire la politica economică, socială și în materie 
de ocupare a forței de muncă;
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66. solicită o modificare a tratatului pentru a crea un temei legal în capitolul privind politica 
economică, astfel încât să se permită instituirea unei agenții europene de gestionare a 
datoriilor pentru emiterea de obligațiuni, care să fie obligatorie pentru statele membre a 
căror monedă este euro și deschisă statelor membre din afara zonei euro; consideră că 
instituirea unei astfel de agenții este posibilă, împreună cu finalizarea unei uniuni fiscale 
complet dezvoltate;

67. solicită includerea Parlamentului în procedura de numire a președintelui, a 
vicepreședintelui și a altor membri ai Comitetului executiv al BCE de la articolul 283 din 
TFUE, prin solicitarea consimțământului său pentru recomandările Consiliului;

68. solicită introducerea unei proceduri legislative speciale care necesită patru cincimi din 
voturile exprimate în cadrul Consiliului și o majoritate a membrilor care compun 
Parlamentul în conformitate cu articolul 312 din TFUE pentru adoptarea regulamentului
care stabilește cadrul financiar multianual;

69. solicită introducerea unei proceduri legislative speciale care necesită patru cincimi din 
voturile exprimate în cadrul Consiliului și o majoritate a membrilor care compun 
Parlamentul în conformitate cu articolul 311 al treilea paragraf din TFUE pentru
adoptarea deciziei privind resursele proprii;

70. consideră că viitoarea convenție ar trebui să examineze instituirea unui temei juridic care
conferă Uniunii competența de a percepe propriile impozite ca resursă proprie adecvată
în beneficiul bugetului Uniunii;

71. ia în considerare includerea posibilității ca Uniunea să bugeteze un deficit care nu
depășește o valoare de referință prevăzută în tratate;

72. solicită crearea unui buget pe mai multe niveluri în cadrul tratatelor care să prevadă un
cadru financiar multianual și un sistem de resurse proprii pentru statele membre a căror 
monedă este euro și pentru toate statele membre care doresc să participe la acest buget 
consolidat;

73. consideră că mijloacele financiare ale agențiilor Uniunii ar trebui să facă parte integrantă 
din bugetul Uniunii;

74. solicită să fie necesar consimțământul Parlamentului European în ceea ce privește 
modificările aduse tratatului, cu o majoritate de două treimi a membrilor săi;

75. consideră că viitoarele modificări aduse tratatului ar trebui să intre în vigoare în întreaga 
Uniune în urma ratificării lor de către patru cincimi din statele membre care reprezintă
majoritatea populației Uniunii, în conformitate cu cerințele lor constituționale;

76. pledează pentru extinderea clauzei-paralelă de la articolul 48 alineatul (7) din TEU la 
tratate în ansamblul lor;

77. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


