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Rezoluția Parlamentului European referitoare la pregătirea Consiliului European din 
23 octombrie 2011

Parlamentul European,

– având în vedere discursul cu privire la starea Uniunii din 28 septembrie 2011,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. consideră că viitorul Consiliu European are o mare importanță și trebuie, în sfârșit, să 
arate calea de urmat în mod decisiv; 

2. invită Președintele Comisiei să prezinte un plan cuprinzător, cu o foaie de parcurs clară, 
care să stabilească etapele distincte pentru punerea sa în aplicare;

3. insistă asupra faptului că acest plan trebuie să se bazeze în întregime pe metoda 
comunitară și să prevadă utilizarea actualelor dispozitive instituționale ale UE; 

4. subliniază că acest plan trebuie să aibă un calendar precis pentru a reda încrederea și 
pentru a arăta calea de urmat;

5. consideră că acest plan ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

- un plan UE de recapitalizare a băncilor europene;

- comunitarizarea FESF și a viitorului MES, precum și o evaluare a suficienței 
măsurilor disponibile și preconizate pentru a aduce sub control criza datoriei publice;

- un plan semnificativ de creștere economică, de investiții și de ocupare a forței de 
muncă la nivel european, care să includă, de asemenea, obligațiuni pentru finanțarea 
proiectelor;

- modalități de îmbunătățire a eforturilor statelor membre în ceea ce privește 
coordonarea și armonizarea elementele sistemelor lor fiscale, inclusiv măsuri 
împotriva fraudei și evaziunii fiscale; 

- o propunere privind instituirea unui mecanism mai rapid și mai puternic care să 
permită Comisiei să aplice acquis-ul privind piața unică în statele membre;

- o guvernare economică pentru zona euro, bazată pe metoda comunitară;

- propuneri pentru a duce la bun sfârșit revizuirea reglementării piețelor financiare cu 
scopul de a face ca economia UE să devină mai rezistentă în fața viitoarelor crize;

- un raport privind crearea unui sistem de emitere în comun a unor obligațiuni publice 
europene (eurotitluri), sub un regim de răspundere solidară, înainte de sfârșitul anului 
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2011; aceste eurotitluri ar avea ca scop consolidarea disciplinei bugetare și sporirea 
stabilității în zona euro prin intermediul piețelor, precum și, datorită creșterii de 
lichidități, asigurarea faptului că statele membre care au cele mai înalte cote de credit 
nu ar fi penalizate printr-o creștere a ratelor dobânzii;

6. subliniază că legitimitatea democratică și responsabilitatea pentru acest plan și pentru 
orice măsură aferentă trebuie să fie asigurate prin implicarea Parlamentului European, în 
special cu privire la crearea unui guvern economic;

7. va evalua rezultatele Consiliului European în lumina celor de mai sus;

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


