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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice
(2011/2071(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolele 121, 126 și 148 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 mai 2010 intitulată „Consolidarea 
coordonării politicilor economice” (COM(2010)0250) și Comunicarea din 30 iunie 2010 
intitulată „Consolidarea coordonării politicilor economice pentru stabilitate, creștere și 
locuri de muncă - Instrumente pentru o mai bună guvernanță economică în UE” 
(COM(2010)0367),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere concluziile Consiliilor ECOFIN din 15 februarie 2011 și din 7 septembrie 
2010,

– având în vedere articolul 50 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2011),

A. întrucât criza, precum și mărirea decalajelor de competitivitate observată în urma 
introducerii monedei euro au scos în evidență necesitatea ca în Uniune să fie asigurate o 
mai bună coordonare a politicilor economice și o mai bună supraveghere bugetară;

B. întrucât aprobarea bugetelor publice de către adunările parlamentare reprezintă una dintre 
pietrele de temelie ale democrației;

C. întrucât eficacitatea politicilor economice naționale asigurată printr-o coordonare 
consolidată se bazează pe legitimitatea democratică a acestor politici la nivel parlamentar;

D. întrucât semestrul european determină redefinirea mecanismelor de control al Comisiei și 
Consiliului prin reprezentarea parlamentară;

E. întrucât un sistem de coordonare exclusiv interguvernamental ar fi insuficient în domeniile 
în care este necesară o acțiune coordonată a Uniunii; 

F. întrucât introducerea semestrului european ar antrena schimbări în activitatea 
parlamentelor naționale; 

G. întrucât Comisia nu și-a prezentat în detaliu viziunea privind semestrul european și nu a 
luat până în acest moment în considerare necesitatea de a legitima noul proces pe plan 
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democratic, în special printr-o mai bună asociere la acest proces a Parlamentului 
European, a parlamentelor naționale și a partenerilor sociali; 

H. întrucât, dată fiind experiența pe care a dobândit-o în dialogul monetar, Parlamentul 
European trebuie să contribuie la definirea și la controlul politicilor economice și la 
supravegherea bugetară; 

I. având în vedere experiența dobândită în reuniunile interparlamentare organizate anual de 
Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului European,

Pentru un semestru european democratic și eficace
1. este convins că actuala criză trebuie să determine o consolidare a pilonului economic al 

uniunii economice și monetare și că semestrul european trebuie să contribuie la această 
consolidare;

2. consideră că rolul Parlamentului European este esențial pentru a crea legitimitatea 
democratică necesară; reamintește competențele sale în adoptarea textelor legislative 
necesare pentru punerea în aplicare a obiectivelor semestrului european; 

3. constată că semestrul european va fi de acum înainte cadrul anual de punere în aplicare și 
de evaluare a strategiei Europa 2020, precum și a orientărilor generale ale politicilor 
economice și a liniilor directoare privind ocuparea forței de muncă; subliniază însă că 
semestrul nu trebuie nici să înlocuiască aceste instrumente prevăzute de tratat, nici să le 
reducă importanța; solicită Comisiei să clarifice și să precizeze modul de articulare a 
acestor diferite instrumente;

4. constată că analiza anuală a creșterii conține două anexe care acoperă același domeniu ca 
și liniile directoare privind ocuparea forței de muncă și orientările generale ale politicilor 
economice; consideră, prin urmare, că acestea ar trebui să facă obiectul aceleiași proceduri 
parlamentare; 

5. constată că analiza anuală a creșterii, așa cum este validată de Consiliul European de 
primăvară, 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;

6. solicită adoptarea prin procedură legislativă ordinară a unei legislații specifice sau a unui 
acord interinstituțional care să permită asigurarea legitimității democratice, precum și a 
eficacității semestrului european; 

7. dorește că consolideze dialogul și cooperarea între instituțiile europene și cele naționale, 
în special parlamentele; 

Pentru un Parlament cu adevărat implicat în semestrul european

8. solicită ca analiza anuală a creșterii să fie adoptată de Comisie înainte de data de 10 
ianuarie a fiecărui an;

9. solicită Comisiei să redacteze analiza anuală a creșterii sub forma unui document care să 
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facă obiectul negocierii în Parlament și la care să poată fi depuse amendamente, în special 
făcându-se o distincție între evoluțiile politice și cele tehnice; 

10. solicită Comisiei să identifice cu claritate în analiza anuală a creșterii inițiativele luate la 
nivelul Uniunii și al statelor membre care au permis susținerea investițiilor pe termen 
lung, punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 2020 și reducerea 
dezechilibrelor macroeconomice; 

11. invită comisarii cu responsabilități în ceea ce privește semestrul european să participe, 
încă de la adoptarea analizei anuale a creșterii de către colegiu, la dezbaterile pe această 
temă organizate de comisiile competente din cadrul Parlamentului European;

12. va organiza anual înainte de Consiliul European de primăvară un forum interparlamentar 
care să reunească la Parlamentul European membrii comisiilor din parlamentele naționale 
care se ocupă de semestrul european; propune ca acest forum să includă reuniuni ale 
grupurilor politice și ale comisiilor competente, precum și o ședință plenară care să adopte 
o rezoluție comună în vederea Consiliului European de primăvară; încredințează 
Președintelui sarcina de a reprezenta Parlamentul în cadrul Consiliului European de 
primăvară, pe bază rezoluției adoptate în contextul menționat anterior;

13. invită Președintele Consiliului European să participe în fiecare an la dezbaterea din 
ședința plenară asupra urmărilor date Consiliului European de primăvară;

14. constată că în anul-pilot (2011) orientările europene au sosit uneori prea devreme sau prea 
târziu pentru a putea avea un impact real asupra deciziilor bugetare naționale;

15. invită parlamentele și guvernele statelor membre să își adapteze calendarele și procedurile 
naționale de adoptare a bugetului pentru a ține seama de semestrul european și, în special, 
să delibereze asupra programelor naționale de reformă și asupra programelor de stabilitate 
și de convergență înainte de transmiterea lor de către guvernele naționale respective;

16. consideră că aceste modificări ar trebui să consolideze capacitatea parlamentelor naționale 
de a exercita un control asupra bugetelor naționale, oferindu-le o vedere de ansamblu și 
integrând coordonarea europeană a politicilor economice;

17. solicită Comisiei să lucreze împreună cu statele membre pentru a asigura o mai bună 
comparabilitate a posturilor de cheltuieli din bugetele lor naționale, integrându-le într-o 
nomenclatură comună care să permită măsurarea contribuției lor la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020; 

18. va organiza consultări cu Comisia și cu serviciile acesteia, cu partenerii sociali, precum și 
cu experți și specialiști pentru a clarifica documentele transmise de statele membre;

19. subliniază faptul că statele membre trebuie să transmită programele naționale de reformă 
și programele de stabilitate și de convergență înainte de sfârșitul lunii aprilie; constată că 
doar o mică parte din documente erau disponibile la începutul lunii mai 2011; 

20. solicită Comisiei să vină să își prezinte recomandările în urma analizei programelor de 
stabilitate și de convergență și a programelor naționale de reformă;
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21. va organiza după Consiliul European de primăvară o reuniune interparlamentară (o 
conferință bugetară) la care să participe președinții comisiilor care se ocupă de semestrul 
european în cadrul parlamentelor naționale și al Parlamentului European (ECON, EMPL, 
BUDG) și care să dezbată propunerile de recomandări ale Comisiei;

22. invită Consiliul să prezinte în luna iulie a fiecărui an, sau în luna septembrie dacă este 
vorba de un an electoral, orice modificare substanțială pe care a adus-o propunerilor de 
recomandări ale Comisiei și justificările aferente;

23. solicită să participe la dialogul macroeconomic care trebuie să fie consolidat și mai 
interactiv;

24. dorește să fie organizată o dezbatere în cadrul Parlamentului European la care să participe 
șefii de stat și de guvern ai statelor membre care fac apel la mecanismul european de 
stabilitate, înainte de mobilizarea acestuia;

25. va proceda la o analiză a situației macroeconomice a Uniunii în toamnă, sprijinindu-se pe 
un grup diversificat de institute economice pentru a stimula dezbaterea și a dispune de o 
contraexpertiză economică în vederea schimburilor sale cu Comisia înainte de elaborarea 
analizei anuale a creșterii;

26. invită Consiliul să prezinte un raport în primele săptămâni ale fiecărui an referitor la 
punerea în aplicare a semestrului european precedent;

27. dorește ca diferitele aspecte ale semestrului european, în special rolul diferitelor instituții, 
să facă obiectul unor examinări periodice pentru a se ține seama de dezbaterile și 
sugestiile apărute între timp;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Consiliului European, parlamentelor naționale, Băncii Centrale Europene și președintelui 
Eurogrupului.


