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Ref.: Aviz motivat al Senatului Republicii Franceze referitor la propunerea de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile 
comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru 
asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă în ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Senatului Republicii 
Franceze privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXA

Nr. 53

SENATUL
____

24 ianuarie 2012 SESIUNEA ORDINARĂ 2011-2012

ATENȚIE
DOCUMENT PROVIZORIU

Imprimarea definitivă este singura care are valoare de text autentic

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

DE EMITERE A UNUI AVIZ MOTIVAT

referitor la conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament de 
instituire a unor dispoziții comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de
planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre
din zona euro (E 6903)

În conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din Regulamentul Senatului, 
propunerea de rezoluție a Comisiei pentru finanțe având următorul conținut a 
devenit rezoluție a Senatului:

Articolele 3 și 4 din propunerea de regulament (E6903) dispun că:

– proiectele de legi financiare și planuri bugetare pe termen mediu trebuie să se bazeze pe 
„previziuni macroeconomice independente”,

– statele membre trebuie să înființeze „consilii bugetare independente”,

– statele membre trebuie să instituie „norme bugetare numerice privind soldul bugetar, prin 
care pun în aplicare, în cadrul proceselor bugetare naționale, obiectivele bugetare pe termen 
mediu, care se referă la administrația publică în ansamblu și au caracter obligatoriu, de 
preferință constituțional”.
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Având în vedere articolul 88-6 din constituție,

Senatul:

Observații generale

– deplânge faptul că propunerea de regulament nu este motivată explicit în ceea ce privește 
principiul subsidiarității;

– constată că, în cazul Franței, înscrierea cu deplină forță de lege a principiului echilibrului 
structural în procesul bugetar național impune o revizuire a constituției; reamintește că 
articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană impune Uniunii Europene respectarea 
„structurilor fundamentale politice și constituționale ale satelor membre”; consideră că, dacă 
o revizuire a constituției a putut fi impusă de un act de drept derivat, un astfel de act nu poate 
prescrie prescrie statelor să-și modifice constituția;

– se întreabă dacă propunerea E 6903, care are caracterul unui regulament direct aplicabil, 
reclamând totodată măsuri de transpunere, respectă articolul 288 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care stabilește diferența dintre directive și regulamente;

Observații referitoare la principiul subsidiarității

– reamintind că articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că, în virtutea 
principiului subsidiarității, Uniunea poate interveni „numai dacă și în măsura în care 
obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, datorită dimensiunilor sau efectelor 
acțiunii respective”, ceea ce implică, după cum admite Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 
nu numai examinarea măsurii în care obiectivul acțiunii preconizate poate fi atins în condiții 
mai bune la nivel comunitar, ci și dacă intensitatea acțiunii întreprinse nu depășește nivelul 
necesar pentru atingerea obiectivului urmărit de respectiva acțiune;

– având, deci, în vedere că propunerea de regulament nu trebuie să tindă să impună mijloacele 
prin care statele membre trebuie să respecte obiectivele definite prin Pactul de stabilitate și 
creștere;

– apreciază că articolele 3 și 4 din propunerea de regulament (E 6903) nu pot fi conforme, în 
redactarea lor actuală, cu principiul de subsidiaritate definit la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și în Protocolul nr. 2 anexat la acest tratat, decât sub rezerva următoarei 
interpretări:

a) Componența și funcționarea „consiliului bugetar independent” prevăzut la același articol 
trebuie să lase o largă libertate de apreciere statelor membre;

b) Aceeași aserțiune trebuie să fie valabilă și în cazul caracterului „prevederilor 
macroeconomice independente”, prevăzute la articolul 3, dată fiind necesitatea ca acestea, în 
special, să corespundă mediei prevederilor organismelor economice.
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Acest document a devenit rezoluție a Senatului în data de 24 ianuarie 2012.

                                                                  Președintele,

                                                          Semnătura: Jean-Pierre BEL


