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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000068/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
în numele Grupului PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere 

Pentru ca Pactul de stabilitate și de creștere - îndeosebi Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 - să fie credibil, este important ca punerea în aplicare a normelor 
prevăzute de acesta să fie transparentă, consecventă și echitabilă în toate statele membre, să aibă loc 
la timp și să se bazeze pe analize economice riguroase. 

1. Poate Comisia explica metodologia utilizată pentru analizele economice realizate în contextul 
Pactului de stabilitate și de creștere? Poate Comisia explica când utilizează o analiză 
economică descendentă și când utilizează o analiză economică ascendentă pentru a evalua 
măsurile de reformă ale statelor membre, care sunt diferențele de abordare și care sunt 
rezultatele analizelor, precum și impactul aplicării normelor prevăzute de Pactul de stabilitate 
și de creștere? 

2. Poate Comisia face publice analizele sale economice, fie ele descendente sau ascendente, 
pentru toate statele membre, precizând ce tip de evaluare a utilizat în fiecare caz pentru a 
formula recomandările adresate Consiliului de la intrarea în vigoare a „pachetului de șase 
propuneri”? Poate Comisia face publice analizele sale economice, în special cele 
descendente și ascendente, care au condus la recomandarea adoptată de Consiliu la 27 
februarie 2015? 

3. Consideră Comisia că Comunicarea Comisiei (COM(2015)0012), pe care o menționează în 
recomandarea sa adresată Consiliului, este pe deplin compatibilă din punct de vedere juridic 
cu normele prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere și de codul de conduită al 
acestuia, în special în ceea ce privește implementarea reformelor structurale majore în cadrul 
componentei preventive și al componentei corective ale pactului, și are aceasta intenția de a 
face public avizul său juridic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind 
accesul public la documente, pentru a asigura transparența și a consolida încrederea, iar, 
dacă răspunsul este negativ, care este motivul? 
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