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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 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 scrisoarea din 3 iulie 2013 a vicepreședintelui Comisiei, Olli Rehn, 
privind aplicarea articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 
coordonarea politicilor economice, 

– 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 economice3, 

– 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 excesiv
4
, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 

                                                 
1 JO L 140, 27.5.2013, p. 1. 
2 JO L 140, 27.5.2013, p. 11. 
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 12. 
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 33. 
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Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 
în zona euro

1
,  

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

2
, 

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

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice3, 

– 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
4
, 

– 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 
program

5
, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2013 referitoare la problemele 

constituționale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene
6
, 

– având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2011 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice
7
,  

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 referitoare la criza financiară, economică 

și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate
8
, 

– 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 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 discursul președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, din 15 iulie 

                                                 
1 JO L 306, 23.11.2011, p. 1. 
2 JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 25. 
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 8. 
5 Texte adoptate, P7_TA(2014)0239. 
6 Texte adoptate, P7_TA(2013)0598. 
7 JO C 165 E, 11.6.2013, p. 24. 
8 JO C 33 E, 5.2.2013, p. 140. 
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2014 în fața Parlamentului European, 

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

– având în vedere discursul președintelui BCE, Mario Draghi, din 22 august 2014 în 
cadrul simpozionului anual al băncilor centrale de la Jackson Hole, 

– având în vedere avizul avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Cruz 
Villalón, din 14 ianuarie 2015 referitor la legalitatea programului BCE privind 
tranzacțiile monetare definitive (TMD), 

– 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 sinteza politică din iulie 2014 a Biroului neerlandez CPB pentru analiza 
politicilor economice, intitulată „Structural budget balance: a love at first sight turned 

sour” (Soldul bugetar structural: dezamăgirea unui început promițător), 

– având în vedere documentul de lucru nr. 977 al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (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 documentul de lucru al FMI din septembrie 2013 intitulat „Towards a 

fiscal union for the Euro area” (Către o uniune bugetară pentru zona euro), 

– 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, potrivit previziunilor din toamnă ale Comisiei, după doi ani consecutivi de 
creștere negativă neprevăzută, se așteaptă ca produsul intern brut (PIB) în zona euro să 

crească cu 0,8% în 2014 și cu 1,1% în 2015, ceea ce înseamnă că anul acesta nu se va 
recupera nivelul PIB-ului din perioada anterioară crizei și că deviația PIB va fi în 
continuare ridicată; întrucât cele mai recente previziuni anticipează un risc semnificativ 

al unui nivel foarte scăzut al inflației pe o perioadă lungă de timp; 
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B. întrucât vor continua să prevaleze diferențe considerabile între statele membre și după 
punerea în aplicare a programelor, estimându-se că rata de creștere a PIB-ului în 2014 
va varia între -2,8% în Cipru și +4,6% în Irlanda, ceea ce reflectă divergențele interne în 

materie de creștere cu efecte tot mai nefaste; 

C. întrucât, potrivit previziunilor din toamnă ale Comisiei, investițiile din zona euro au 

scăzut cu 3,4% în 2012, cu 2,4% în 2013 și cu 17% față de perioada anterioară crizei; 
întrucât rata preconizată a redresării cheltuielilor pentru investiții în 2014 și 2015 
(1,7%) rămâne foarte redusă; întrucât absența investițiilor are efecte nefaste asupra 

generațiilor viitoare și agravează perspectivele de sustenabilitate a finanțelor publice; 

D. întrucât este în curs de stabilire un plan european de investiții pentru a mobiliza în 

următorii trei ani 315 miliarde EUR sub formă de noi investiții; 

E. întrucât, conform previziunilor de iarnă ale Comisiei, se preconizează că rata șomajului 

în 2015 și 2016 la nivelul UE va fi în continuare peste 11%; 

Bilanțul cadrului actual de guvernanță economică 

1. consideră că situația economică actuală necesită adoptarea unor măsuri urgente, 
cuprinzătoare și decisive pentru a face față amenințării deflaționiste sau inflației foarte 

scăzute, creșterii economice scăzute și ratelor ridicate ale șomajului; 

2. consideră că UE se confruntă în continuare cu o criză economică puternică și deosebit 

de îndelungată, care a început în 2008; subliniază că deviația PIB este în continuare prea 
mare și duce la histerezis și la o pierdere permanentă de capacități; consideră că se 
impun de urgență politici bugetare și monetare suplimentare și coordonate dacă se 

dorește evitarea capcanei deflaționiste a datoriilor și crearea unor noi capacități în 
vederea transformării ecologice a economiei UE;  

3. solicită, în acest sens, un program european de investiții cu caracter ecologic pentru o 
Europă orientată către transformarea socială și ecologică a economiei UE; 

4. subliniază faptul că actualul cadru de guvernanță economică nu prevede un mecanism 
de răspundere democratică adecvat pentru evaluarea perspectivelor economice din zona 

euro sau pentru orientarea bugetară generală și nu prevede un proces de monitorizare cu 
un grad suficient de răspundere democratică pentru evaluarea în condiții egale a 
diferitelor situații economice și bugetare;  

5. regretă în special deciziile Eurogrupului adoptate cu ușile închise, care sunt lipsite de 
transparență și de o răspundere adecvată; solicită publicarea proceselor-verbale ale 

reuniunilor Eurogrupului; reamintește concluziile raportului său privind activitățile 
troicii în care regreta absența legitimității democratice la nivelul UE și a răspunderii 
Eurogrupului atunci când dobândește competențe executive la nivelul UE; 

6. reamintește concluzia raportului său privind activitățile troicii în care regreta sfera 
ambiguă a rolurilor „de consiliere tehnică” și „de intermediere a Eurogrupului” 

conferite Comisiei și BCE în cadrul elaborării, punerii în aplicare și evaluării 
programelor de asistență; în acest context, regretă absența unor mandate clare și 
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responsabile pentru fiecare caz în parte, conferite Comisiei de Consiliu și de Eurogrup, 
precum și potențialul conflict de interese din cadrul Comisiei dintre rolul său din cadrul 
troicii și responsabilitatea sa ca gardian al tratatelor; 

7. observă că inițiativele majore în materie de politici, printre care s-au numărat 
recomandările de politică, s-au bazat pe previziuni economice care nu au anticipat 

gradul scăzut de creștere economică și de inflație constatat ca urmare a măsurilor de 
austeritate concentrate și au subestimat valoarea multiplicatorului fiscal într-un context 
caracterizat de o criză financiară gravă, precum și de importanța efectelor de contagiune 

între țări într-o perioadă de consolidare sincronizată împreună cu impactul deflaționist al 
reformelor structurale cumulate în regim accelerat;  

8. constată că povara ajustărilor a fost în mare parte suportată de statele membre care au 
intrat în criză cu excedente ridicate de cont curent și cu un raport ridicat al datoriei la 

PIB, conducând la un efect deflaționist general;  

9. subliniază, în special, faptul că măsurile de austeritate concentrate și dezechilibrate, 

precum și reducerile bugetare aplicate sistemelor de asistență socială de bază din toată 
Europa nu au avut numai consecințe sociale dramatice, ci au afectat și redresarea 
economică și, în cele din urmă, au agravat în mod inutil datoria publică raportată la PIB, 

spre deosebire de o strategie pe termen lung necesară, dar cu un caracter mai treptat și 
mai bine concepută, pentru consolidarea bugetară; subliniază faptul că unele dintre 

măsurile de austeritate drastice contravin obligațiilor prevăzute în tratat și în Carta 
drepturilor fundamentale a UE; 

10. subliniază faptul că situația actuală necesită o coordonare economică mai strânsă și 

integratoare (pentru a stimula cererea globală, a îmbunătăți sustenabilitatea bugetară și a 
asigura reforme echitabile și sustenabile și investițiile aferente), precum și reacții rapide 

pentru a corecta cele mai evidente deficiențe din cadrul de guvernanță economică; 

11. prin urmare, consideră că o revizuire legislativă a cadrului legal de guvernanță 

economică nu este numai necesară cu privire la normele bugetare, ci reprezintă și o bază 
pentru un cadru de investiții de calitate în vederea realizării unui proces mai extins de 
convergență socioeconomică obligatorie pentru îndeplinirea obiectivelor actualizate ale 

Strategiei Europa 2020; prin urmare, nu este de acord cu aprecierea Comisiei, potrivit 
căreia cadrul de guvernanță economică actual a fost de succes și, deci, în prezent nu se 

impune revizuirea cadrului legislativ;  

12. avertizează cu privire la faptul că acumularea procedurilor creează un cadru de 

guvernanță economică complex și insuficient de transparent, ceea ce afectează negativ 
aderarea la orientările, recomandările și reformele care decurg din acest cadru și 
acceptarea acestora de către parlamente, partenerii sociali și cetățeni; prin urmare, 

subliniază necesitatea unei revizuiri juridice care ar simplifica procedurile de 
supraveghere și raportare complexe, ce se suprapun în multe cazuri, consolidând 

totodată controlul democratic și răspunderea din cadrul semestrului european;  

13. recunoaște că s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește aderarea la dezbaterile 
de la nivel național în statele membre din zona euro, ceea ce se datorează și contribuției 

consiliilor bugetare naționale; 
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Cum se poate utiliza flexibilitatea normelor existente în mod optim? 

14. subliniază faptul că dispozițiile existente privind flexibilitatea în cadrul Pactului de 

stabilitate și de creștere (PSC) care au fost introduse sunt prea discreționare și, în 
practică, nu au asigurat un cadru contraciclic suficient și adecvat; reamintește faptul că, 
în perioade economice favorabile, mai multe state membre nu s-au consolidat în mod 

contraciclic; consideră că este regretabil faptul că marja de apreciere prevăzută în 
legislație nu a fost pe deplin utilizată în anii precedenți, în contextul nivelului scăzut al 
inflației, gradului redus al creșterii economice și ratei ridicate a șomajului; subliniază, 

prin urmare, că aceste flexibilități discreționare au devenit o regulă, iar nu excepția, 
deoarece acestea sunt folosite în mod sistematic și ineficient după apariția problemelor 

economice și sociale;  

15. salută recunoașterea recentă din partea Comisiei din comunicarea sa interpretativă 

privind flexibilitatea, potrivit căreia modul de interpretare a regulilor de politică 
bugetară actuale este esențial pentru a reduce deficitul de investiții în UE și a facilita 
punerea în aplicare a reformelor durabile și echilibrate social de consolidare a creșterii; 

16. sprijină faptul că contribuțiile naționale la Fondul european de investiții strategice vor fi 
considerate neutre din punct de vedere bugetar de către Comisie în ceea ce privește 

PSC; solicită precizări suplimentare în ceea ce privește tratarea concretă a acestor 
contribuții în conformitate cu interpretarea normelor PSC stabilită în comunicare;  

17. subliniază faptul că comunicarea Comisiei privind flexibilitățile are în vedere extinderea 
domeniului de aplicare al clauzei de investiții, asigurând un anumit grad de flexibilitate 
limitat în cadrul componentei preventive a PSC pentru a cuprinde programele de 

investiții ale statelor membre, în special în ceea ce privește cheltuielile privind 
proiectele finanțate în cadrul politicii structurale și de coeziune, printre care Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, rețelele transeuropene și 
Mecanismul pentru interconectarea Europei, precum și cofinanțarea din FEIS; consideră 
că această abordare trebuie revizuită de urgență pentru a fi aplicată în mod simetric 

componentei corective a PSC;  

18. consideră că procesul de reformă din cadrul componentei preventive și corective ar 

trebui să fie evaluat în mod democratic de către Parlamentul European și parlamentele 
naționale, într-un dialog permanent cu partenerii sociali; regretă faptul că, în practică, 

într-un număr semnificativ de state membre aceste reforme au subminat drepturile 
sociale și de mediu, au accentuat caracterul precar al locurilor de muncă și au afectat 
negativ drepturile de pensie din sistemul public;  

19. solicită adoptarea de orientări metodologice axate pe rezultate, cu privire la reformele 
eligibile, inclusiv evaluările costuri-beneficii, impactul defalcat cronologic și luarea în 

considerare în mod explicit a externalităților, precum și a randamentelor sociale și de 
mediu ale acestor reforme, precum și mecanisme de monitorizare pentru evaluarea 

contribuției reformelor la obiectivele naționale actualizate din cadrul Strategiei 
Europa 2020; subliniază că astfel de acțiuni orientate către rezultate ar trebui să ofere și 
îndrumări pentru evaluarea reformelor în cadrul componentei corective a PSC;  

20. consideră că reformele economice generale prevăzute în programele naționale de 
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reformă ar trebui să aibă un randament socioeconomic și ecologic pozitiv măsurabil și 
să contribuie la creșterea capacității administrative;  

21. regretă, totuși, faptul că această comunicare nu tratează natura „evenimentelor 
neobișnuite” care se găsesc în afara controlului unui stat membru, care i-ar putea 
permite să devieze temporar de la traiectoria de ajustare pentru realizarea obiectivului 

bugetar pe termen mediu; 

O mai bună coordonare și convergență economică: o posibilă îmbunătățire a PSC în cadrul 
revizuirii pachetului 6 + 2 

22. consideră că, în cadrul PSC și al semestrului european, există mai mult loc pentru 

flexibilitate și instrumente legislative fără caracter obligatoriu; invită Comisia să 
valorifice această flexibilitate și să propună norme suplimentare de interpretare;  

23. consideră că normele bugetare europene ar trebui definite în cadrul existent de 
guvernare economică la nivel comunitar; prin urmare, solicită înlocuirea acordurilor 
interguvernamentale existente, precum pactul fiscal, care subminează controlul 

democratic al normelor existente;  

24. subliniază, totuși, că o revizuire a cadrului juridic ar fi cel mai adecvat instrument de 

politică pentru realizarea unei abordări cu adevărat contraciclice, care necesită o 
consolidare mai rapidă în timpul ascensiunilor și o marjă mai largă de manevră în 
timpul perioadelor de deviații negative ale PIB și în special într-o situație în care 

economia se află la limita inferioară;  

25. arată că o astfel de revizuire ar putea include, printre altele, un tratament calificat al 

investițiilor folosind metode de bugetare a capitalului precum metoda amortizării 
costurilor pentru contabilitatea anumitor categorii de investiții publice de calitate 

superioară care generează efecte societale și de mediu mari și măsurabile, în perioade în 
care șomajul și producția se află la un nivel inferior potențialului lor;  

26. arată că o astfel de metodă ar prevedea o abordare contraciclică inteligentă, prin 
repartizarea costului cheltuielilor de capital orientate în direcția unei economii mai 
durabile, realizate în timpul perioadelor de recesiune din cadrul ciclului de viață al 

formării capitalurilor, aceasta fiind o practică uzuală în cadrul contabilității sectorului 
privat;  

27. invită Comisia și Consiliul să confere o mai mare coerență cadrelor fiscale și 
macroeconomice, în special în cadrul componentei corective a PSC, pentru a permite 
organizarea unei dezbateri timpurii în rândul părților interesate, ținând seama de 

necesitatea de a asigura o mai mare convergență între statele membre din zona euro și 
rolul parlamentelor naționale și al partenerilor sociali în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a unor reforme durabile și echilibrate din punct de vedere social;  

28. insistă asupra faptului că analiza anuală a creșterii (AAC) și recomandarea privind zona 

euro trebuie să fie mai bine concepute și utilizate pentru a permite organizarea unei 
dezbateri economice globale, în special în ceea ce privește convergența în zona euro; 
propune ca recomandările specifice fiecărei țări să fie stabilite pe baza unui echilibru 
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mai bun și a unei abordări mai coordonate între AAC și procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice (PDM) și propune ca procedura ce conduce la adoptarea 
recomandării privind zona euro să devină obligatorie în urma unei dezbateri adecvate cu 

Parlamentul European și cu parlamentele naționale, oferindu-se stimulente pentru a se 
încuraja punerea acesteia în aplicare; solicită ca recomandarea privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive (PDE) să fie îmbinată cu recomandările specifice fiecărei 
țări într-un singur document;  

29. se declară în favoarea unui proces îmbunătățit în ceea ce privește elaborarea, urmărirea 

și monitorizarea recomandărilor specifice fiecărei țări; consideră că Comisia ar trebui să 
identifice în mod explicit recomandările care vizează realizarea obiectivelor naționale 

actualizate din cadrul Strategiei Europa 2020; reamintește faptul că în legislație este 
prevăzut principiul potrivit căruia statele membre trebuie să respecte aceste recomandări 
sau să se explice pe baza acestora; din această perspectivă, solicită statelor membre să 

explice în ce fel măsurile alternative de politică pot contribui la atingerea obiectivelor 
naționale ale Strategiei Europa 2020 într-o manieră măsurabilă, dacă nu sunt respectate 

recomandările; 

30. subliniază faptul că principala carență a actualului cadru de guvernanță economică din 

punctul de vedere al legitimității procesului este absența unei implicări suficiente și 
autentice a Parlamentului European și a parlamentelor naționale în definirea și 
monitorizarea recomandărilor de politică bugetară și economică; susține adoptarea unui 

acord interinstituțional în scopul prevederii unui rol mai accentuat în ceea ce privește 
adoptarea principalelor documente legate de semestrul european (analiza anuală a 

creșterii, raportul privind mecanismul de alertă, recomandările specifice fiecărei țări), 
precum și a prevederii unui rol activ, gradual, de supraveghere care va reveni 
parlamentelor naționale;  

31. solicită Comisiei să procedeze la o evaluare riguroasă a regulii de 1/20 în vederea 
înlocuirii acesteia cu o regulă mai bine încadrată și corect adaptată; în acest sens, 

solicită să se realizeze o diferențiere între datoriile suportate pentru sprijinirea sectorului 
financiar în contextul crizei și celelalte tipuri de datorii; reamintește faptul că circa o 
treime din aceste datorii provine din măsurile de sprijin acordate de statele membre 

sectorului bancar începând cu 2008; consideră că această parte a datoriilor către PIB ar 
trebui redusă prin măsuri dedicate care să stimuleze contribuția sectorului financiar;  

32. solicită Comisiei să procedeze la o evaluare riguroasă a obiectivului bugetar pe termen 
mediu, astfel cum se prevede în cadrul pachetului de șase măsuri legislative, în vederea 

înlocuirii acestuia cu o regulă mai bine încadrată și corect adaptată; subliniază faptul că 
o normă unică nu este adecvată, întrucât, în final, ponderea datoriei în PIB prezintă o 
convergență către raportul dintre deficitul mediu și PIB-ul nominal;  

33. solicită revizuirea conceptului de sustenabilitate a datoriei pe baza unei abordări 
orientate în direcția drepturilor fundamentale, care să vizeze prevenirea unei situații în 

care obligațiile privind serviciul datoriei reprezintă un obstacol sau au prioritate în fața 
asigurării unor resurse suficiente minime pentru finanțarea serviciilor esențiale și, astfel, 

pentru îndeplinirea obligațiilor privind drepturile fundamentale; susține în special 
organizarea unei conferințe la nivelul UE privind datoriile și viitorul zonei euro sub 
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forma unei convenții care să asigure modificarea tratatului astfel încât să se 
îmbunătățească responsabilitatea democratică și să se accentueze integrarea economică 
a UEM;  

34. reamintește concluzia din raportul troicii, care menționează nevoia de a acorda o 
reducere a datoriilor Greciei și de a aborda problema fluxurilor semnificative de ieșiri 

de capital din această țară, precum și solicitarea adresată Consiliului de activare a 
cadrului adoptat cu privire la tratamentul activelor istorice, pentru a distruge cercul 
vicios dintre datoriile suverane și bănci și pentru a reduce sarcina legată de datoria 

publică din Irlanda, Grecia, Portugalia și Cipru;  

35. solicită Comisiei ca, în cadrul recomandării privind zona euro și în cadrul 

recomandărilor specifice fiecărei țări, să ofere mai multă concretețe strategiei bazate pe 
trei piloni (investiții, reguli de politică bugetară și reforme structurale), prezentată în 

AAC 2015, și să consolideze abordarea sa prin construirea unui al patrulea pilon privind 
impozitarea, care să includă un mecanism anual de monitorizare, precum evoluții 
privind frauda și evaziunea fiscală, situația taxelor de mediu, dar și măsurile adoptate la 

nivel național și european pentru abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări în 
vederea îmbunătățirii justiției fiscale;  

36. subliniază faptul că inițiativa emblematică privind o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor impune eliminarea treptată a subvențiilor pentru taxele de 

mediu; reamintește evaluarea Comisiei potrivit căreia există o marjă amplă de manevră 
pentru direcționarea taxelor de la forța de muncă la taxele de mediu;  

37. subliniază faptul că, potrivit Comisiei, subvențiile și externalitățile pentru combustibilii 

fosili, energia nucleară și energia termică reprezintă un cost de 262 de miliarde de euro 
pe an;  

38. subliniază faptul că, potrivit Comisiei, taxele pentru forța de muncă reprezintă 
aproximativ 53 % din totalul veniturilor fiscale din zona euro, comparativ cu 5,7 % 

pentru taxele de mediu; arată că există un spațiu amplu de manevră pentru o astfel de 
reformă fiscală favorabilă mediului înconjurător;  

39. solicită, prin urmare, ca Strategia EU2020 actualizată și recomandările specifice fiecărei 
țări să includă obiective și repere specifice pentru monitorizarea eliminării treptate până 
cel târziu în 2020 a subvențiilor nocive pentru mediul înconjurător și care distorsionează 

piața, precum și pentru creșterea ponderii taxelor de mediu în veniturile fiscale globale 
cu cel puțin 5 % până în 2020;  

40. consideră că consiliile bugetare naționale ar putea juca un rol util la nivelul UE; solicită 
crearea unei rețele europene care să permită realizarea unei analize independente și 
pluraliste a perspectivelor economice ca punct de plecare pentru o dezbatere politică 

adecvată și bine informată între părțile interesate; subliniază faptul că o astfel de rețea ar 
trebui să promoveze diversitatea teoretică, cu scopul de a evita gândirea de grup;  

41. consideră că PDM trebuie să fie utilizată într-o manieră mai echilibrată între țările cu 
deficit și cele cu excedent, și să se ocupe, de asemenea, de țările care dispun de o marjă 

semnificativă de acțiune; îndeamnă Comisia să revizuiască PDM, în scopul dezvoltării 
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riguroase a unei justificări complet simetrice pentru dezechilibrele de cont curent în 
cadrul procedurii pentru dezechilibre macroeconomice;  

42. solicită completarea tabloului de bord pentru dezechilibre macroeconomice cu indicatori 
sociali care să aibă cel puțin aceeași valoare precum restul indicatorilor PDM; consideră 
că astfel de indicatori trebuie să poată declanșa și acțiuni corective, nu doar să 

„monitorizeze” situația socioeconomică generală; insistă asupra faptului că șomajul, 
inegalitățile și sărăcia excesive sunt dezechilibre care amenință zona euro; reamintește 
solicitările repetate în vederea adoptării de indicatori privind eficiența resurselor, 

indicatori privind costurile unitare de capital și alți indicatori relevanți pentru 
monitorizarea progreselor în direcția obiectivelor actualizate ale Strategiei Europa 2020, 

inclusiv indicatori de competitivitate care nu au legătură cu costurile, în domenii 
precum cercetarea și dezvoltarea, educația și formarea; 

43. subliniază faptul că un indicator privind eficiența resurselor care urmează să fie integrat 
în tabloul de bord PDM ar trebui să faciliteze în special monitorizarea progreselor 
înregistrate în direcția decuplării dezvoltării economice de utilizarea resurselor naturale; 

44. consideră că tabloul de bord al PDM ar trebui supus unei evaluări democratice 
corespunzătoare de către organele legislative ale UE, ceea ce înseamnă că cadrul PDM 

ar trebui revizuit cel puțin în conformitate cu poziția Parlamentului European adoptată 
înaintea negocierilor privind pachetul de șase măsuri legislative, în vederea adoptării 

PDM prin intermediul unui act delegat;  

45. invită Comisia să examineze modalități prin care să asigure o mai bună aliniere a 
componentei preventive și a celei corective a PSC, în special în ceea ce privește 

investițiile care permit abateri temporare de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau 
de la traiectoria de ajustare la acesta, în limitele unei marje de siguranță în cadrul 

componentei preventive;  

46. solicită Comisiei să ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv creșterea și inflația 

reală, precum și rata șomajului, atunci când evaluează situațiile economice și bugetare 
ale statelor membre în cadrul PDE;  

47. insistă asupra necesității de a preciza modul în care se iau în considerare măsurile 
eficiente în cadrul PDE;  

48. insistă asupra faptului că accentul pus asupra deficitelor structurale de la reforma din 
2005 a PSC, alături de introducerea unei norme privind cheltuielile cu ocazia reformei 
din 2011, creează marje pentru aplicarea discreționară a PSC, deoarece calculul creșterii 

potențiale și al producției potențiale, care stă la baza evaluării deficitelor structurale, 
precum și cel al normei privind cheltuielile fac obiectul mai multor presupuneri 
discutabile și revizuiri substanțiale între previziunile din toamnă și din primăvară ale 

Comisiei, conducând astfel la calcule diferite și evaluări divergente în ceea ce privește 
punerea în aplicare a PSC;  

49. reamintește Comisiei că o serie de cerințe de monitorizare prevăzute de Regulamentul 
(UE) nr. 473/2013 privind, printre altele, estimarea efectelor multiplicatoare la nivel 

național, precum și indicații referitoare la modul în care reformele și măsurile sunt 
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importante pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia Uniunii pentru creșterea 
economică și locuri de muncă încă nu au fost implementate de către Comisie; solicită 
Comisiei să acționeze în conformitate cu articolul 265 din tratat, astfel încât să respecte 

obligațiile legale prevăzute mai sus;  

50. în această perspectivă, solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă de codificare 

în legislație a conceptului de echilibru structural și pledează, în special, pentru o 
definiție mai completă a conceptului, care să reflecte un cadru teoretic mai amplu, de 
natură să includă, printre altele, rolul interdependent al ciclului financiar și al ciclului de 

afaceri;  

51. invită Comisia ca, în momentul evaluării poziției bugetare a statelor membre, să includă 

un echilibru mai bun între impactul măsurilor și reformelor bugetare convenite și cifrele 
fiscale, bazându-se pe creșterea potențială estimată pentru PIB, deviația PIB și deficitele 

structurale care ar putea introduce schimbări radicale neașteptate într-o etapă ulterioară; 

Responsabilitatea democratică și provocări viitoare în consolidarea guvernanței economice 

52. consideră că este extrem de necesar să existe mai puțină complexitate, o mai mare 
implicare, mai multă transparență și democrație în materie de guvernanță economică; 
consideră că perspectiva unei integrări viitoare mai profunde nu poate fi atinsă prin 

adăugarea unui nou set de reguli celor deja existente;  

53. recunoaște faptul că, pe baza situației actuale, cadrul de guvernanță economică trebuie 

să fie corectat și completat pentru a permite UE și zonei euro să răspundă provocărilor 
în materie de convergență, ocupare a forței de muncă, investiții pe termen lung și 

încredere;  

54. solicită ca orientările anuale privind creșterea durabilă să facă obiectul unei proceduri de 

codecizie care ar trebui să fie introdusă în următoarea modificare a tratatului și, între 
timp, să facă obiectul unui acord interinstituțional; încredințează Președintelui sarcina 
de a prezenta orientările anuale privind creșterea durabilă astfel cum au fost modificate 

de Parlament cu ocazia Consiliului European de primăvară;  

55. reamintește că actele legislative puse în aplicare în timpul crizei, în baza acordurilor 

interguvernamentale, sunt lipsite de responsabilitate democratică la nivelul UE; 
subliniază faptul că hotărârea CJUE în cauza Pringle oferă o bază pentru alinierea MES 

la acquis-ul comunitar;  

56. 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 și, prin urmare, solicită ca MES să fie integrat pe 
deplin în cadrul comunitar și să răspundă în mod oficial în fața Parlamentului;  

57. reamintește poziția sa, potrivit căreia troica trebuie înlocuită cu un cadru cu bază 
comunitară; reamintește faptul că Regulamentul (UE) nr. 472/2013 prevede un cadru 

comunitar pentru elaborarea și monitorizarea de programe de ajustare macroeconomică, 
care să fie consecvent cu rolul de observator din umbră, fără competențe de negociere, 
al BCE și cu un rol revizuit al FMI, conform solicitării formulate de Parlamentul 
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European în raportul său privind activitățile troicii;  

58. amintește Comisiei și Consiliului poziția sa adoptată în ședință plenară cu privire la 

Regulamentul (UE) nr. 472/2013; subliniază îndeosebi faptul că Parlamentul a stabilit, 
în cadrul acestei poziții, dispoziții care sporesc și mai mult transparența și 
responsabilizarea în cadrul procesului decizional care conduce la adoptarea de programe 

de ajustare macroeconomică, prevăzând un mandat și un rol global clare și bine 
delimitate pentru Comisie; solicită Comisiei să integreze astfel de prevederi în cadrul 
unei viitoare propuneri de modificare a Regulamentului (UE) nr. 472/2013;  

59. subliniază faptul că Regulamentul (UE) nr. 472/2013 prevede o serie de dispoziții care 
nu au fost aplicate până în prezent; amintește în special solicitarea din raportul 

Parlamentului European privind troica, în sensul adaptării uniunii monetare astfel încât 
să se țină cont de practica și de instituțiile pentru formarea salariilor și de programul 

național de reformă al statului membru în cauză, în contextul strategiei Uniunii pentru 
creștere economică și locuri de muncă, așa cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 472/2013, de necesitatea de a asigura mijloace suficiente 

pentru politicile fundamentale, cum ar fi educația și îngrijirea sănătății [articolul 7 
alineatul (7)], precum și de o implicare efectivă a partenerilor sociali în conceperea și în 

punerea în aplicare a programelor de ajustare (articolul 8); solicită Comisiei să 
acționeze în concordanță cu articolul 265 din tratat, astfel încât să respecte obligațiile 
legale prevăzute mai sus;  

60. solicită crearea unei comisii de anchetă pentru presupusele administrări 
necorespunzătoare și încălcări ale dreptului Uniunii de către troică;  

61. solicită, în conformitate cu avizul avocatului general al Curții de Justiție, ca BCE să nu 
facă parte din niciun program de asistență;  

62. solicită realizarea unei reevaluări a procesului decizional al Eurogrupului astfel încât să 
se asigure o responsabilitate democratică adecvată; consideră că, pe termen lung, 

comisarul pentru afaceri economice ar trebui să își asume rolul de președinte al 
Eurogrupului;  

63. reamintește că „o veritabilă uniune economică și monetară” (UEM) nu poate fi limitată 
doar la un sistem de norme, ci necesită, de asemenea, o mai mare capacitate fiscală a 
zonei euro, cu un impact macroeconomic relevant la nivelul UEM și o legitimitate 

democratică ridicată;  

64. reamintește că Uniunea bancară a fost rezultatul unei voințe politice de a evita o criză 

financiară și că aceeași voință este necesară în ceea ce privește o uniune fiscală pentru a 
se evita o criză politică;  

65. solicită Comisiei să prezinte o foaie de parcurs ambițioasă care să ia în considerare 
necesitatea unor reforme în domeniul guvernanței economice, astfel cum s-a subliniat în 
prezentul raport, și care să fie prezentată Parlamentului până la sfârșitul lunii mai 2015, 

în vederea Consiliului European din iunie;  

66. invită părțile implicate în următoarea etapă necesară a UEM să se asigure că niciuna 
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dintre posibilități nu va fi lăsată deoparte și să analizeze toate opțiunile discutate și 
documentate temeinic pe o perioadă lungă de timp, ca modalități de a realiza o 
aprofundare a UEM, cum ar fi: 

– o „uniune fiscală” și o capacitate fiscală a zonei euro care merg mână în mână 
proporțional cu mecanismul de legitimitate democratică din cadrul Parlamentului 

European, 

– o dimensiune socială, inclusiv un mecanism privind salariul minim și un sistem 

minim de indemnizații de șomaj pentru zona euro, precum și reforme aprofundate 
în favoarea mobilității, 

– mecanisme de responsabilizare democratică consolidate, care să garanteze că toate 
parlamentele naționale din zona euro urmează pas cu pas procesul semestrului 
european, precum și o codecizie generalizată în toate domeniile economice 

(inclusiv articolul 126 din TFUE și politica în materie de concurență) și cu privire 
la articolul 352 din TFUE; 

– mecanisme de ajustare la șocuri asimetrice; 

– o procedură de dezechilibre macroeconomice mai bună pentru întreaga zonă euro 

în vederea prevenirii și corectării divergențelor macrofinanciare precum și a 
asigurării unei orientări fiscale corespunzătoare pentru întreaga zonă euro; 

– o mutualizare graduală a datoriei suverane care să meargă mână în mână cu o mai 
bună coordonare a politicii economice și cu aplicarea normelor comune și o 
dedicare clară în ceea ce privește reformele durabile din punct de vedere 

economic și social; 

– un sistem comun de garantare a depozitelor, conform cerințelor raportului 

Thyssen, intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”; 

–  includerea MES în dreptul Uniunii și o nouă abordare cu privire la euro-
obligațiuni, 

– o capacitate fiscală a zonei euro, în special pentru a finanța acțiunile anticiclice, 

reformele structurale sau o parte a reducerii datoriei; 

67. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

Or. en 

 
 


