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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că statele membre care folosesc împreună moneda euro trebuie să
întărească și mai mult stabilitatea, eficiența și răspunderea democratică; 

2. ia act de faptul că o parte a eforturilor depuse pentru a atenua efectele crizei, precum 
adoptarea pachetului de șase acte legislative și crearea MSE privește numai statele 
membre din zona euro; 

3. salută actualul proces de creare a unui mecanism de supraveghere unic, care acoperă zona 
euro și este deschis tuturor celorlalte state membre ale UE;

4. subliniază faptul că politicile economice ale unor state membre sunt supuse 
constrângerilor din partea Troikăi, care nu își asumă răspunderea în mod corespunzător;

5. salută planul Comisiei; solicită Comisiei să facă propuneri legislative supuse codeciziei 
pentru implementarea neîntârziată a acestuia;

6. subliniază faptul că conceptul de „înțelegeri contractuale”, aplicabil numai statelor 
membre individuale, după cum este menționat în Concluziile Consiliului European din 
decembrie 2012, riscă să creeze incertitudine juridică;

7. consideră că ar trebui accelerate lucrările referitoare la resursele proprii, precum și cele 
referitoare la mobilitatea forței de muncă și la întocmirea unui buget pentru zona euro
pentru a o face să devină o zonă monetară optimă;

8. subliniază faptul că articolul 3 alineatul (4) din TUE stipulează că „Uniunea instituie o 
uniune economică și monetară a cărei monedă este euro” și că Protocolul 14 referitor la 
Eurogrup prevede „necesitatea prevederii unor dispoziții specifice pentru un dialog 
susținut între statele membre a căror monedă este euro, așteptând ca euro să devină 
moneda tuturor statelor membre ale Uniunii”; dacă această situație, care se presupune a fi 
provizorie, se va mai prelungi, va trebui dezvoltat în cadrul Parlamentului European un 
mecanism corespunzător de responsabilizare pentru actuala zonă euro și statele membre 
care s-au angajat să adere.


