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GUVERNANȚA ECONOMICĂ

Guvernanța economică se referă la sistemul de instituții și proceduri instituit cu scopul
de a realiza obiectivele Uniunii din domeniul economic, și anume coordonarea politicilor
economice pentru a promova progresul economic și social al UE și al cetățenilor săi. Criza
economică, financiară și bugetară care a izbucnit în 2008 a demonstrat că UE avea nevoie
de un model de guvernanță economică mai eficace decât coordonarea economică și bugetară
aplicată până în acel moment. Printre evoluțiile din domeniul guvernanței economice se
numără coordonarea și supravegherea consolidate a politicilor bugetare și macroeconomice,
cât și instituirea unui cadru robust pentru gestionarea crizelor financiare.

TEMEI JURIDIC

— Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— Articolele 2-5, 119-144 și 282-284 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE);

— Protocoalele anexate la TFUE: Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor
excesive, Protocolul nr. 13 privind criteriile de convergență și Protocolul nr. 14 privind
Eurogrupul.

OBIECTIVE

A. Dispozițiile din tratate
În preambulul TUE se afirmă că statele membre sunt hotărâte „să-și consolideze economiile
naționale, să asigure convergența acestora, precum și să stabilească o uniune economică și
monetară [...]”.
Articolul 3 din TUE prevede că Uniunea „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei,
întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială
de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă
și spre progres social”.
Articolele 2, 5 și 119 din TFUE reprezintă temeiul coordonării economice: acestea impun
statelor membre să își considere politicile economice drept o chestiune de interes comun
și să le coordoneze strâns. Domeniile și formele coordonării sunt descrise la articolul 121,
care stabilește procedura privind recomandările privind politicile, atât cele generale (orientări
generale ale politicilor economice), cât și cele specifice fiecărei țări, și la articolul 126, care
descrie procedura ce trebuie urmată în caz de deficit public excesiv (4.2.1).
Articolele 136-138 stabilesc dispoziții specifice pentru statele membre a căror monedă este euro,
impunându-le acestora să își consolideze coordonarea și supravegherea disciplinei bugetare și
a politicilor economice.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.2.1.pdf
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Mai mult, titlul IX privind ocuparea forței de muncă prevede că politicile de ocupare a forței
de muncă trebuie să fie coordonate și coerente cu politicile economice definite în orientările
generale (articolul 146) (5.10.3.).
B. Domenii care fac obiectul guvernanței economice
Criza economică, financiară și bugetară care a izbucnit în 2008 a demonstrat că dezechilibrele
financiare, bugetare și macroeconomice sunt interconectate strâns, nu doar în cadrul economiilor
naționale, ci și la nivelul UE, și într-o măsură cu atât mai mare în cazul țărilor membre ale zonei
euro. Prin urmare, sistemul consolidat de guvernanță economică instituit în 2011 și aflat în curs
de dezvoltare vizează mai multe domenii economice, printre care politicile fiscale, aspectele
macroeconomice, gestionarea crizelor, supravegherea macrofinanciară și investițiile.

REALIZĂRI

A. Coordonarea economică până în 2011
Până în 2011, coordonarea politicii economice s-a bazat în principal pe consens, fără să existe
dispoziții care produc efecte juridice, cu excepția cadrului politicii bugetare definit în Pactul de
stabilitate și de creștere (PSC) (4.2.1). Sfera coordonării economice era amplă și, în funcție de
gradul de obligativitate al acordului de cooperare, puteau fi realizate diferite forme de cooperare:
— Cooperare prin schimb de informații, spre exemplu dialogul macroeconomic instituit la

Consiliul European de la Köln din 1999;

— Coordonarea ca instrument de gestionare a crizelor, de exemplu, Mecanismul european de
stabilizare financiară instituit în mai 2010;

— Metoda deschisă de coordonare, prin care statele membre stabilesc obiective comune, dar
fiecare dintre ele decide cum să le îndeplinească (un exemplu fiind Strategia de la Lisabona,
instituită în martie 2000, în cadrul căreia liderii europeni au încurajat statele membre să
stabilească valori de referință, să identifice cele mai bune practici și să aplice politici
relevante);

— Delegarea unei politici, prin care autoritatea deplină asupra unei politici poate fi delegată
unei singure instituții [exemplele includ politica monetară (4.1.3) și politica în domeniul
concurenței (3.2.1), delegate Băncii Centrale Europene (BCE) și, respectiv, Comisiei].

B. Guvernanța economică începând din 2011
Criza a scos la iveală problemele fundamentale și tendințele neviabile din multe țări europene
și a arătat, de asemenea, faptul că între economiile din UE există o interdependență strictă.
Pentru a soluționa aceste probleme și a stimula în viitor creșterea economică și crearea de
locuri de muncă, s-a considerat că este necesară o mai bună coordonare a politicilor economice
în întreaga UE. În acest scop, sistemul de organisme și proceduri din domeniul coordonării
economice existent în UE a fost revizuit și consolidat în 2011 (odată cu adoptarea pachetului
privind guvernanța economică), în 2012 [cu propunerile referitoare la „uniunea bancară” și la
instituirea Mecanismului european de stabilitate (MES)], în 2013 (odată cu adoptarea pachetului
privind supravegherea și monitorizarea bugetare), în 2014 [cu instituirea mecanismului unic
de supraveghere (MUS) și a mecanismului unic de rezoluție (MUR)] și în 2015 (cu instituirea
Fondului european pentru investiții strategice - FEIS).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.2.1.pdf
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1. Supravegherea economică și bugetară consolidate și coordonarea acestora în cadrul
semestrului european
Guvernanța consolidată include: un nou model de lucru sincronizat – semestrul european –
pentru a discuta și a coordona prioritățile economice și bugetare; o supraveghere mai strictă a
politicilor bugetare la nivelul UE, ca parte a Pactului de stabilitate și de creștere (4.2.1); noi
instrumente pentru abordarea dezechilibrelor macroeconomice (4.2.2); și noi instrumente pentru
a aborda situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți financiare (4.2.3).
Semestrul european reprezintă o perioadă de șase luni din fiecare an în care politicile bugetare,
macroeconomice și structurale ale statelor membre sunt coordonate pentru a permite statelor
membre să țină cont de orientările UE într-un stadiu timpuriu al procedurilor lor bugetare
naționale și în alte aspecte ale elaborării politicilor economice. Scopul acestuia este să asigure că
toate politicile sunt analizate și evaluate împreună și că sunt incluse și domeniile politice care,
anterior, nu făceau în mod sistematic obiectul supravegherii economice – cum ar fi dezechilibrul
macroeconomic și aspectele legate de sectorul financiar. Principalele etape ale semestrului
european sunt următoarele:
— La finalul perioadei de toamnă, Comisia prezintă Analiza anuală a creșterii (AAC), care

stabilește care sunt, din perspectiva Comisiei, prioritățile UE pentru anul următor, în
materie de politici economice, bugetare și în domeniul muncii și în privința altor reforme
necesare pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Comisia
propune recomandări specifice pentru zona euro în ansamblul său, ulterior dezbătute de
Consiliu și aprobate de Consiliul European din primăvară. Comisia publică, de asemenea,
Raportul privind mecanismul de alertă (RMA), care identifică statele membre cu potențiale
dezechilibre macroeconomice.

— În aprilie, statele membre își prezintă planurile de asigurare a solidității finanțelor publice
[(programe de stabilitate și de convergență (PSC)], precum și planurile de reforme și
măsurile care să asigure progresul în vederea realizării unei creșteri economice inteligente,
durabile și favorabile incluziunii [programe naționale de reformă (PNR)]. Prezentarea
coordonată a acestor documente permite luarea în considerare a complementarităților și a
efectelor de propagare între politicile bugetare și cele structurale.

— În luna mai, Comisia evaluează PNR și PSC, precum și progresele înregistrate în statele
membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor definite în cadrul Strategiei Europa 2020
și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Pe baza acestor evaluări, Comisia propune
recomandări specifice fiecărei țări (CSR), care sunt apoi discutate de diferitele formațiuni
ale Consiliului.

— În iunie/iulie, Consiliul European aprobă aceste CSR, care sunt oficial adoptate de Consiliu
în iulie, încheind astfel ciclul anual al semestrului european la nivelul UE.

Primul semestru european a fost pus în aplicare în 2011. Discuțiile de la nivelul UE referitoare
la politica fiscală, dezechilibrele macroeconomice, aspectele legate de sectorul financiar și
reformele structurale de stimulare a creșterii economice au loc în comun în timpul semestrului
european și înainte ca guvernele să își elaboreze proiectele de buget pentru exercițiul următor și
să le supună dezbaterii parlamentare la nivel național, în a doua jumătate a anului („semestrul
național”). Înainte de finalizarea bugetelor, statele membre din zona euro transmit proiectele lor
de buget Comisiei, care le avizează, și Eurogrupului, care le evaluează.
2. Ca măsură menită să remedieze problemele sectorului financiar, UE a instituit noi norme și
a înființat autorități europene de supraveghere (AES), pentru a preveni crizele și a asigura faptul

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.2.3.pdf
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că actorii financiari sunt reglementați și supravegheați în mod corespunzător. Aceste autorități
au fost integrate recent în contextul mai larg al uniunii bancare (4.2.4).
C. Participanții
Consiliul European stabilește priorități politice coordonate și orientări la cel mai înalt nivel.
Consiliul adoptă recomandări și decizii, pe baza propunerilor formulate de Comisie. Comisia
este responsabilă cu elaborarea de recomandări și decizii și cu evaluarea punerii lor în aplicare.
Statele membre sunt responsabile cu rapoartele naționale, schimbul de informații și punerea în
aplicare a recomandărilor și Deciziilor adoptate de Consiliu. Eurogrupul (alcătuit din miniștrii
de finanțe din statele membre care au adoptat euro ca monedă) discută probleme legate de
uniunea economică și monetară (UEM), de regulă înainte de reuniunile Consiliului Ecofin, și
gestionează MES. BCE participă la discuțiile Eurogrupului, atunci când este vizată politica
monetară sau politica privind cursul de schimb. Comitetul economic și financiar (CEF) emite
avize și pregătește activitatea Consiliului, la fel ca Grupul de lucru Eurogrup și Comitetul pentru
politică economică (CPE).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a devenit
colegiuitor în domeniul stabilirii normelor privind supravegherea multilaterală [articolul 121
alineatul (6) din TFUE].
Actele legislative care reglementează guvernanța economică au pus bazele dialogului economic.
Pentru a consolida dialogul dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European,
Consiliu și Comisie, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilitate,
comisiile competente din cadrul Parlamentului European poate invita Președintele Consiliului,
Comisia, Președintele Consiliului European sau Președintele Eurogrupului să se prezinte în
fața sa pentru a discuta Deciziile lor specifice sau pentru a-și prezenta activitățile în contextul
semestrului european. În cadrul acestui dialog, Parlamentul poate da posibilitatea de a participa
la un schimb de opinii și statelor membre care fac obiectul unei decizii a Consiliului în temeiul
procedurii aplicabile deficitelor excesive sau al procedurii de dezechilibru excesiv.
În cadrul semestrului european, Parlamentul își exprimă opinia cu privire la AAC în cadrul unor
rezoluții specifice, ținând seama și de contribuțiile prezentate în cadrul reuniunii desfășurate în
săptămâna parlamentară având ca temă semestrul european, organizată la începutul anului și la
care participă parlamentele naționale. La sfârșitul perioadei de toamnă, Parlamentul își exprimă
opinia cu privire la ciclul semestrului european aflat în desfășurare (inclusiv la recomandările
specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu), ținând seama și de rezultatele unei reuniuni comune
cu președinții comisiilor competente ale parlamentelor naționale.
Parlamentul promovează implicarea parlamentelor naționale prin intermediul reuniunilor anuale
cu membrii comisiilor competente din cadrul acestor parlamente. Mai mult, în conformitate cu
dispozițiile juridice și politice ale fiecărui stat membru, parlamentele naționale ar trebui să se
implice în mod adecvat în semestrul european și în pregătirea programelor de stabilitate sau
de convergență și a programelor naționale de reformă, pentru a spori transparența și gradul de
asumare a Deciziilor adoptate, precum și răspunderea pentru acestea.
Alice Zoppè
07/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.2.4.pdf
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