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Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0190/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evaluarea cadrului de guvernanță 
economică: bilanț și provocări 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a 

statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți 
grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și 

evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor 
excesive ale statelor membre din zona euro

2
, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 
în zona euro3, 

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre4, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 

dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro
5
, 

                                                 
1 JO L 140, 27.05.13, p. 1. 
2 JO L 140, 27.5.2013, p. 11. 
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 1. 
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
5 JO L 306, 23.11.2011, p. 8. 
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– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 

coordonarea politicilor economice
1
, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea 
aplicării procedurii deficitului excesiv3, 

–  având în vedere Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate (MES),  

– având în vedere Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare (TSCG),  

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la ancheta privind rolul și 

activitățile troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la 
program4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2013 referitoare la problemele 
constituționale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2011 referitoare la semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice6,  

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 referitoare la criza financiară, economică 
și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate7, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2014 intitulată „Evaluarea 
guvernanței economice - Raport privind punerea în aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 
1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 și 473/2013ˮ 
(COM(2014)0905), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 intitulată „Utilizarea 

optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de 
creștere” (COM(2015)0012), 

– având în vedere Al șaselea raport al Comisiei din 23 iulie 2014 privind coeziunea 
economică, socială și teritorială (COM(2014)0473), 

                                                 
1 JO L 306, 23.11.2011, p. 12. 
2 JO L 306, 23.11.2011, p. 25. 
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 33. 
4 Texte adoptate, P7_TA(2014)0239. 
5 Texte adoptate, P7_TA(2013)0598. 
6 JO C 165 E, 11.06.2013, p. 24. 
7 JO C 33 E, 5.2.2013, p. 140. 
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– având în vedere concluziile reuniunilor Consiliului European din iunie și decembrie 
2014, 

– având în vedere concluziile reuniunii la nivel înalt a zonei euro din octombrie 2014, 

– având în vedere Analiza anuală a creșterii pentru 2015 (COM(2014)0902), 

– având în vedere anunțul BCE din 22 ianuarie 2015 privind programul extins de 
achiziționare de active, 

– având în vedere Studiul ocazional nr. 157 al BCE din noiembrie 2014 intitulat „The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance frameworkˮ (Identificarea dezechilibrelor bugetare și 

macroeconomice - sinergiile neutilizate ale cadrului de guvernanță consolidat al UE), 

– având în vedere documentul de lucru al FMI nr. 15/95 din mai 2015 intitulat „The 

Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies” 
(Efectele macroeconomice ale investițiilor publice: dovezi din economiile avansate), 

– având în vedere sinteza politică a Biroului independent CPB pentru analiza politicilor 
economice din Țările de Jos, din iulie 2014, intitulat „Structural budget balance: a love 
at first sight turned sour& (Soldul bugetar structural: dezamăgirea unui început 

promițător), 

– având în vedere raportul pe 2012 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE) intitulat „Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We 
Stand?” (Garanții implicite pentru datoriile băncilor: în ce stadiu ne aflăm?), 

– având în vedere documentul de lucru nr. 977 al OCDE din 6 iulie 2012 intitulat 
„Implications of output gap uncertainty in times of crisisˮ (Consecințele incertitudinii 

privind deviația PIB în perioade de criză), 

– având în vedere documentul de lucru nr. 163 al OCDE din 9 decembrie 2014 în 
domeniile social, al ocupării forței de muncă și al migrației, intitulat „Trends in income 
inequality and its impact on economic growthˮ (Tendințe privind diferențele de 
venituri și impactul acestora asupra creșterii economice), 

– având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la cel de Al șaselea raport privind 
coeziunea economică, socială și teritorială: investițiile pentru ocuparea forței de muncă 

și creștere economică, adoptate de Consiliul Afaceri Generale (Coeziune) la 
19 noiembrie 2014, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-

0190/2015), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, conform previziunilor de primăvară ale Comisiei, se preconizează că rata 



 

AM\1066104RO.doc  PE558.980v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

șomajului în 2015 și 2016 la nivelul UE și al zonei euro va rămâne în continuare la 
niveluri inacceptabil de ridicate, cu valori de peste 11 % și, respectiv, 10 %; 

B. întrucât predomină în continuare diferențe considerabile între statele membre chiar și 
după intervenția troicii, estimarea ratei de creștere a PIB în 2015 variind între -0,5 % în 
Cipru și +3,6 % în Irlanda; 

C. întrucât, potrivit previziunilor de primăvară ale Comisiei, investițiile din zona euro 
rămân modeste și se preconizează că vor crește cu un procent insuficient de 1,7 %; 

D. întrucât planul european de investiții de 21 de miliarde EUR, menit să mobilizeze 315 
miliarde EUR în investiții noi în următorii trei ani, pleacă de la prezumția discutabilă că 

va avea un efect de multiplicare cu 15 și capacitatea de a atrage investiții private în 
proiecte cu risc ridicat; 

E. întrucât BCE a lansat un program de relaxare cantitativă în valoare de aproximativ 
1 100 de miliarde EUR pentru a face față riscului unei rate scăzute și persistente a 
inflației și pentru a revitaliza economia reală; întrucât cele 19 bănci centrale naționale 

vor cumpăra obligațiuni de stat ale propriilor state membre și vor suporta riscul aferent; 
întrucât regimul de partajare a riscurilor este limitat la 20 % din achiziții, dintre care 
12 % pentru obligațiunile emise de instituții europene și numai o proporție simbolică și 

nesemnificativă de 8 % pentru obligațiunile de stat din zona euro, ceea ce indică absența 
voinței politice din partea statelor membre de a accepta atât avantajele, cât și 

dezavantajele pe care le implică o politică monetară unică veritabilă; 

F. întrucât, în pofida măsurile neconvenționale adoptate de BCE începând din 2010, 

mecanismul de transmitere a politicii monetare în economia reală a rămas considerabil 
redus; întrucât, conform previziunilor de primăvară ale FMI, riscul deflației rămâne în 
continuare o preocupare majoră pentru zona euro, păstrându-se la un procent apropiat de 

30 %, iar unele țări se confruntă deja cu deflația;  

G. întrucât criza financiară din 2008 a condus la o intervenție masivă din partea guvernelor 

UE pentru a sprijini sectorul financiar; întrucât valoarea totală a ajutoarelor de stat 
acordate sectorului financiar s-a ridicat la peste 5 000 de miliarde EUR, ceea ce 

reprezintă 40,3 % din PIB-ul UE; 

H. întrucât, conform raportului OCDE din 2012, sustenabilitatea datoriei suverane a fost 

semnificativ afectată de amploarea garanțiilor explicite sau implicite pentru datoriile 
băncilor;  

I. întrucât, potrivit perspectivei economice globale din aprilie 2015, FMI a constatat că 

reformele structurale bazate pe reglementarea pieței muncii nu au un impact statistic 
semnificativ asupra productivității totale a factorilor, spre deosebire de investițiile în 

cercetare, dezvoltare și inovare, care generează cele mai mari câștiguri în materie de 
productivitate, ceea ce înseamnă că costurile economice și sociale ale ajustărilor operate 
în cursul procesului de reformă nu vor fi compensate prin efecte pozitive asupra 

creșterii producției pe termen lung;  

J. întrucât, conform documentului de lucru al FMI privind efectele macroeconomice ale 
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investițiilor publice, dat publicității în mai 2015, majorarea investițiilor publice duce la 
creșterea producției și la scăderea șomajului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung; 
întrucât s-a constatat că efectele asupra producției sunt mai importante în perioadele de 

încetinire a creșterii economice și de ajustare monetară, cum este cazul în zona euro, și 
pot duce la o scădere a ponderii datoriei din PIB; întrucât s-a constatat că investițiile 

publice finanțate prin emisiunea de titluri de creanțe au efecte asupra producției mai 
mari decât investițiile care nu afectează bugetul; 

K. întrucât reducerile cheltuielilor publice rezultate din planurile de consolidare fiscală au 

dus la o scădere a protecției sociale, în vreme ce procentul populației europene expuse 
riscului de sărăcie și de excluziune socială a crescut la peste 25 %; 

L. întrucât frauda fiscală a generat pierderi de miliarde în venituri potențiale la finanțele 
publice ale mai multor state membre, în avantajul marilor corporații, subminând astfel 

baza de solidaritate din zona euro; 

1. consideră că situația economică actuală din zona euro necesită măsuri urgente, 

cuprinzătoare și decisive pentru a soluționa problemele legate de rata ridicată a 
șomajului, de nivelul tot mai ridicat al sărăciei și de inegalitățile excesive, precum și 
pentru a contracara riscul de recesiune prelungită și deflație; 

2. subliniază faptul că actualul cadru de guvernanță economică nu a reușit să abordeze 
provocările legate de asigurarea stabilității macroeconomice, promovarea creșterii 

durabile și combaterea surselor dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona 
euro; subliniază că cadrul actual nu permite organizarea unei dezbateri adecvate privind 
alternativele la un cadru de guvernanță dezechilibrat, bazat pe norme bugetare arbitrare, 

precum și a unei dezbateri cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a uniunii 
monetare și posibilitatea ca un stat membru să se retragă în urma votului democratic; 

3. regretă faptul că actualul cadru de guvernanță economică în conformitate cu Pactul de 
stabilitate și de creștere (PSC), pachetul privind supravegherea și monitorizarea 

bugetare („two-pack”) și pachetul privind guvernanța economică („six-pack”), precum 
și pactul fiscal, limitează în mod inutil spațiul vital al politicii fiscale a statelor membre 
din zona euro, privându-le de singurul instrument macroeconomic eficace într-un 

context de cerere scăzută și politică monetară ineficace; 

4. subliniază faptul că inițiativele de politică importante întemeiate pe recomandările 

Comisiei și ale Troicii s-au bazat pe previziuni economice părtinitoare și pe modele 
economice defectuoase care nu au reușit să prevadă criza actuală; avertizează cu privire 

la faptul că calcularea deviației PIB se bazează pe o metodologie învechită, după cum se 
reflectă în revizuirile frecvente ale estimărilor Comisiei; subliniază că consolidarea 
fiscală și reformele structurale au subestimat în mod semnificativ valoarea 

multiplicatorilor fiscali, importanța efectelor de contagiune negativă între țări într-o 
perioadă de consolidare sincronizată și impactul deflaționist al reformelor structurale 

cumulate;  

5. consideră că cadrul de guvernanță economică nu ar trebui să împiedice statele membre 
să desfășoare acțiunile anticiclice necesare pentru a combate rata ridicată a șomajului și 

nivelul ridicat de sărăcie și a promova creșterea economică;  
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6. regretă lipsa unei dezbateri politice privind sustenabilitatea criteriilor datoriei și 
deficitului, inclusiv a regulii de 1/20 privind reducerea datoriilor, în pofida impactului 
contraproductiv și dăunător asupra situației economice și sociale din mai multe state 

membre; 

7. regretă faptul că recomandările specifice fiecărei țări, adoptate de Comisie și de Troică, 

în materie de reformă a pieței muncii au condus la o creștere a numărului locurilor de 
muncă temporare și cu fracțiune de normă, acest fapt având un impact semnificativ 
asupra ratei șomajului, a salariilor și a accesului la credite bancare, exacerbând astfel 

nemulțumirea socială și sentimentul de nesiguranță al populației;  

Acțiuni posibile fără modificarea tratatului  

8. consideră că comunicarea extinde insuficient domeniul de aplicare al clauzei privind 
investițiile, ceea ce permite o anumită flexibilitate în cadrul componentei preventive a 

PSC pentru a cuprinde programele de investiții ale statelor membre, având în vedere că 
flexibilitatea este limitată la cofinanțarea de proiecte în cadrul politicii structurale și de 

coeziune și al FEIS; consideră că această abordare ar trebui revizuită de urgență pentru a 
avea un impact pozitiv asupra creșterii, creării de locuri de muncă și coeziunii sociale 
prin stabilirea unei „reguli de aur” mai ample, atât în cadrul componentei preventive, cât 

și al componentei corective, cu excepția calculelor privind deficitul și a datoria 
prevăzute de PSC, a tuturor cheltuielilor publice legate de investițiile productive în 

cercetare și dezvoltare și inovare, precum și a oricărui venit minim garantat, adoptat de 
fiecare stat membru; 

9. consideră că reformele structurale din zona euro ar trebui să aibă un impact 

socioeconomic în mod evident pozitiv și să contribuie în mod direct la stabilitatea 
economică, financiară și socială a UE și la obiectivele Strategiei Europa 2020; 

subliniază că actuala strategie privind reformele structurale nu a reușit să abordeze 
principalele provocări din mai multe state membre ale UE, cum ar fi lipsa de 
responsabilitate instituțională și transparență, corupția, frauda și evaziunea fiscală;  

10. insistă asupra faptului că actualul cadru de guvernanță economică, în special regula de 
1/20 privind reducerea datoriilor, este din punct de vedere economic, social și politic 

nesustenabil și, prin urmare, solicită ca acesta să fie revizuit în mare parte și în mod 
radical, prin reinstaurarea autonomiei fiscale și monetare a statele membre; 

11. subliniază faptul că strategia Comisiei bazată pe trei piloni (investiții, reguli de politică 
bugetară și reforme structurale), prezentată în AAC 2015, reprezintă practic aceeași 

veche strategie care nu a reușit să împiedice și să rezolve actuala criză socială și 
economică și solicită, prin urmare, să fie abandonată;  

12. subliniază că excedentele excesive de cont curent din centrul zonei euro nu ar trebui să 

fie considerate mai puțin îngrijorătoare decât deficitele excesive de cont curent din zona 
periferică; consideră că PDM trebuie să fie utilizată într-un mod mai echilibrat între 

țările cu deficit și cele cu excedent și ar trebui în primul rând să se ocupe de țările care 
dispun de o marjă semnificativă de acțiune, cu scopul de a pune capăt practicilor de 
concurență neloială și dăunătoare, bazate pe devalorizarea internă;  
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13. consideră că este extrem de necesar și urgent să existe mai puțină complexitate, o mai 
mare asumare a responsabilității, mai multă transparență și democrație în materie de 
guvernanță economică; consideră că este dificil să se realizeze ocuparea deplină a forței 

de muncă, creșterea economică sustenabilă și stabilitatea politică prin adăugarea de noi 
seturi de norme la cele existente sau prin impunerea unor politici economice guvernelor 

sau parlamentele naționale alese în mod democratic și că îmbunătățirea poate proveni 
doar de la instituții care fac obiectul unei responsabilități democratice directe; 

14. recunoaște că, pe baza situației actuale de criză permanentă, cadrul de guvernanță 

economică trebuie să fie corectat și completat atât pe termen mediu, cât și pe termen 
lung pentru a permite UE și zonei euro să răspundă provocărilor în materie de ocupare 

deplină a forței de muncă, stabilitate financiară, creștere economică și investiții pe 
termen lung și să combată în același timp inegalitățile și excluziunea socială;  

15. reamintește sesizarea Parlamentului European privind faptul că crearea mecanismului 
european de stabilitate (MES) în afara structurii instituțiilor Uniunii reprezintă un regres 
pentru integrarea politică a Uniunii; reamintește faptul că pachetele de salvare acordate 

prin MES au fost folosite exclusiv pentru recapitalizarea sectorului bancar; consideră, 
prin urmare, că MES este o duplicare inutilă a altor instrumente existente de sprijin 

financiar pentru sectorul bancar; 

16. reamintește că uniunea economică și monetară a fost limitată la un sistem rigid de rate 

de schimb fixe și norme bugetare nesustenabile; subliniază că o UEM veritabilă necesită 
sprijinul democratic și condițiile economice și politice care nu există în UE, precum și o 
capacitate fiscală comună care este practic imposibil de realizat; 

17. subliniază faptul că proiectarea defectuoasă a UEM, în absența condițiilor necesare unei 
zone monetare optime, a generat și promovat dezechilibre macroeconomice grave în 

cadrul zonei euro, ceea ce a dus la acumularea de deficite și excedente excesive de cont 
curent; subliniază că moneda euro a fost factorul care a creat cea mai accentuată 
diviziune la nivelul integrării europene de la cel de Al Doilea Război Mondial și până în 

prezent; 

18. reamintește că uniunea bancară a fost rezultatul unei voințe politice de a evita viitoare 

crize financiare și de a minimiza efectele de contagiune negative ale crizei datoriilor 
suverane din zona euro; subliniază că reforma structurală bancară, întemeiată pe o 

separare automată clară a activităților de tranzacționare de funcția de creditare 
principală lipsește în continuare;  

O foaie de parcurs pentru guvernanța economică eficientă și sustenabilă  

19. invită statele membre să prezinte o foaie de parcurs ambițioasă care să ia în considerare 
necesitatea unor reforme în domeniul guvernanței economice, astfel cum este subliniat 

în prezentul raport;  

20. invită părțile implicate în revizuirea necesară a guvernanței economice să evite 

problemele nesoluționate și să exploreze toate opțiunile posibile, inclusiv cele care ar 
necesita o revizuire a tratatelor; consideră că o asemenea foaie de parcurs trebuie să se 

bazeze pe următoarele elemente: 
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– instituirea unui drept de retragere din zona euro și extinderea clauzei de 
neparticipare (opt-out), printr-o revizuire a tratatului; 

– excluderea imediată a cheltuielile publice naționale pentru (a) investițiile în 
domeniul cercetării și dezvoltării și inovării și (b) orice venit minim garantat, 
adoptat de fiecare stat membru, din calculele privind deficitul și datoria prevăzute 

de PSC; 

– o schimbare de paradigmă de la politicile de consolidare bugetară și politicile 

deflaționiste către o strategie pe termen lung bazată pe politici anticiclice, 
coeziune socială și reforme eficace atât în sectorul financiar, cât și în sistemul de 
impozitare a societăților;  

– un cadru de guvernanță revizuit, care să permită statelor membre să își exercite 
dreptul lor suveran de a aplica politici fiscale autonome; 

– înlocuirea criteriilor bugetare existente, inclusiv a normei privind un buget 
echilibrat și a regulii de 1/20 privind reducerea datoriilor, cu indicatori 

macroeconomici și sociali, cum ar fi creșterea reală, investițiile publice pe termen 
lung și ratele șomajului, precum și corectitudinea și transparența sistemului fiscal; 

– un set de măsuri pentru a proteja un stat membru care decide să se retragă din 
zona euro de riscul exodului de capital rezultat în urma atacurilor speculative; 

– un cadru juridic clar în zona euro pentru restructurarea datoriei suverane și 
reducerea datoriilor; 

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

Or. en 

 

 
 

 


