
AD\1053564RO.doc PE544.400v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 – 2019

Comisia pentru afaceri constituționale

2014/2145(INI)

19.3.2015

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri constituționale

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări
(2014/2145(INI))

Raportoare pentru aviz: Sylvie Goulard



PE544.400v02-00 2/6 AD\1053564RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\1053564RO.doc 3/6 PE544.400v02-00

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. consideră că o îmbunătățire substanțială a legitimității democratice a uniunii economice și 
monetare (UEM), în cadrul instituțional al Uniunii și în conformitate cu metoda 
comunitară, constituie o necesitate absolută; consideră că actele legislative bazate pe 
tratate interguvernamentale și puse în aplicare în timpul crizei au slăbit legitimitatea 
democratică a UEM; solicită, așadar, integrarea cât mai rapidă a Mecanismului european 
de stabilitate (MES) în acquis-ul european, ținând seama de faptul că normele interne ale 
Parlamentului oferă o marjă de manevră suficientă pentru organizarea, atunci când este 
cazul, a unor forme specifice de diferențiere pe baza unui acord politic în cadrul și între 
grupurile politice, în scopul de a asigura controlul adecvat al UEM; de asemenea, solicită 
integrarea dispozițiilor pertinente din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanța (TSCG) în cadrul juridic al Uniunii Europene în termen de cel mult cinci ani 
după intrarea sa în vigoare și în urma unei evaluări cuprinzătoare a punerii sale în aplicare; 

2. susține, în acest sens, stabilirea unei guvernanțe economice mai puțin complexe, mai 
eficiente și mai transparente care să vizeze pe termen lung o integrare mai profundă a UE, 
oferind, în același timp, soluții pe termen mediu care să permită zonei euro și Uniunii să 
facă față provocărilor actuale;

3. subliniază faptul că Eurogrupul și reuniunea la nivel înalt a zonei euro sunt formațiuni 
informale ale Consiliul Afaceri Economice și Financiare și ale Consiliului European și că 
aceste formațiuni au luat decizii majore în domeniul UEM în timpul crizei financiare și 
economice, respectivele decizii fiind astfel afectate de lipsa unei legitimități democratice;

4. solicită încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Comisie și 
Consiliu, care să prevadă controlul parlamentar al diferitelor etape ale semestrului 
european, începând cu analiza anuală a creșterii;

5. consideră necesară o evaluare detaliată a implementării dialogului economic, pentru a 
asigura un control parlamentar adecvat în toate etapele procedurilor respective [Pactul de 
stabilitate și de creștere (PSC) și procedura privind dezechilibrele macroeconomice 
(PDM)];

6. salută înființarea conferinței interparlamentare pentru guvernanța economică și financiară 
a Uniunii Europene; subliniază, însă, limitele acesteia în ceea ce privește încurajarea 
asumării răspunderii de către decidenți; consideră că, în domeniul UEM, controlul 
parlamentar trebuie partajat de către nivelul național și cel european și insistă că 
răspunderea trebuie asumată la nivelul la care sunt luate sau implementate deciziile, 
parlamentele naționale monitorizând guvernele naționale, iar Parlamentul European 
monitorizând organele executive europene; consideră că doar în acest mod se va putea 
asigura un nivel mai ridicat de răspundere în cadrul procesului decizional; consideră că 
această legitimitate sporită poate fi asigurată prin prevederea adoptării de către 
parlamentele naționale a unor programe naționale de reformă și a unor eventuale 
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parteneriate de convergență, precum și prin adoptarea de către Parlamentul European, prin 
codecizie, a unor orientări politice globale la nivel european sub formă de orientări de 
convergență, respectiv a unui nou act juridic al UE prin care să se stabilească o serie foarte 
limitată de priorități valabile o perioadă determinată de timp, care să fie folosite în special 
la adoptarea analizei anuale a creșterii și a recomandărilor specifice fiecărei țări; 
subliniază că o astfel de cooperare nu ar trebui considerată ca reprezentând crearea unui 
nou organism parlamentar mixt, care ar fi ineficient și ilegitim din punct de vedere 
democratic și constituțional; 

7. regretă că parlamentele naționale au o capacitate insuficientă de a controla și a influența 
acțiunile guvernelor lor la nivelul UE; consideră că parlamentele naționale ar trebui să-și 
asume un rol mai activ în elaborarea politicilor prin controlul și influențarea pozițiilor 
adoptate de guvernele respective înainte ca acestea să fie transmise Comisiei;

8. subliniază faptul că cadrul juridic pentru programele de asistență trebuie îmbunătățit 
pentru a se asigura luarea tuturor deciziilor sub responsabilitatea Comisiei, cu participarea 
deplină a Parlamentului, asigurându-se astfel legitimitatea și răspunderea democratică 
deplină; invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la deciziile pertinente 
adoptate atunci când participă la verificarea modului în care sunt implementate 
programele statelor membre; evidențiază faptul că Parlamentul ar trebui să își valorifice 
fără întârziere Rezoluția din 13 martie 2014 referitoare la ancheta privind rolul și 
activitățile troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program1

și să elaboreze o rezoluție nouă, separată, dedicată integral acestui aspect, care să se 
bazeze pe prima anchetă; 

9. consideră că, pentru a se putea asigura sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice 
naționale, este extrem de important ca Comisia să verifice calitatea finanțelor publice, în 
special să constate că bugetele naționale sunt orientate către viitor, prin identificarea, 
împreună cu Eurostat, și prin încurajarea cheltuielilor de investiții mai degrabă decât a 
cheltuielilor de consum; 

10. este de părere că „o veritabilă UEM” nu se poate limita la un sistem de norme, ci are 
nevoie de o capacitate bugetară în cadrul bugetului UE, bazată pe resurse proprii specifice, 
care ar trebui să sprijine creșterea durabilă și coeziunea socială și să trateze divergențele 
structurale și urgențele financiare care sunt direct legate de uniunea monetară, atunci când 
se impun reforme structurale; 

11. consideră că trebuie să fie avută în vedere dimensiunea socială a UEM și reamintește că, 
potrivit articolului 9 din TFUE, „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și 
acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale...”; reamintește, de asemenea, că, potrivit articolului 3 din TUE, 
„Uniunea (se întemeiază pe) o economie socială de piață cu grad ridicat de 
competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social”; 
consideră că, potrivit principiului demnității umane, consacrat în tratat, resursele umane 
nu trebuie irosite și trebuie considerate drept o componentă esențială a competitivității; 
solicită un tratament egal al drepturilor sociale și al libertăților pieței interne în ceea ce 

                                               
1  Texte adoptate, P7_TA(2014)0239.
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privește ierarhia normelor;

12. solicită președinților celor patru instituții să prezinte o „foaie de parcurs” ambițioasă care 
să descrie progresele legislative și instituționale necesare pentru a crea cel mai bun viitor 
posibil pentru zona euro, UE și cetățenii săi; subliniază că Parlamentul își va îndeplini pe 
deplin rolul în discuțiile și deciziile apropiate prin intermediul unei rezoluții adoptate în 
plen, care va constitui baza contribuției Președintelui la „foaia de parcurs”, astfel cum se 
afirmă în nota de subsol nr. 1 din Nota analitică elaborată pentru Consiliul European 
informal din 12 februarie 2015 (Pregătirea noilor măsuri pentru o mai bună guvernanță 
economică în zona euro): „Președintele Comisiei Europene și-a demonstrat intenția de a 
recurge la contribuțiile Președintelui Parlamentului European în reflecțiile sale legate de 
pregătirea raportului”;

13. consideră că o adevărată UEM impune consolidarea statului de drept, astfel cum se 
prevede la articolul 2 din TUE; consideră că statul de drept este definit ca un sistem 
instituțional în care autoritatea publică face obiectul legii, iar egalitatea subiecților juridici 
este garantată de jurisdicții independente; consideră că această chestiune ar trebui să se 
afle în rândul aspectelor prioritare care urmează să fie tratate în cadrul raportului intitulat 
„Posibile evoluții și adaptări ale sistemului instituțional al Uniunii Europene”, în care ar 
trebui să fie incluse și procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și acțiunile în 
anulare îndreptate împotriva deciziilor Comisiei și ale Consiliului; consideră că implicarea 
Curții de Justiție a Uniunii Europene ar putea garanta, în special, aplicarea uniformă a 
normelor, indiferent de dimensiunea statului membru vizat, și protecția drepturilor 
cetățenilor și a drepturilor organizațiilor acestora în țările care participă la program; 
precizează că acest rol al Curții de Justiție nu va conduce la întârzierea procedurilor de 
guvernanță economică, deoarece aceste proceduri nu au efect suspensiv.
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