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Capacitatea bugetară pentru zona euro 

2015/2344(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0038/2017 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la capacitatea bugetară pentru zona euro 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 3 și 50, 

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

A. întrucât dovezile științifice și empirice demonstrează că moneda unică nu este o condiție 

necesară pentru promovarea comerțului; 

B. întrucât uniunea monetară europeană (UEM) înființată pe baza Tratatului de la 

Maastricht a blocat dezvoltarea și creșterea economică a statelor membre și acesta 

reprezintă motivul pentru care acestea se află în prezent în recesiune economică și se 

confruntă cu rate scăzute ale inflației și cu rate structural ridicate ale șomajului; 

C. întrucât scopul declarat al Tratatului de la Maastricht și al proiectului UEM a fost acela 

de a promova convergența între țările din zona euro, dar realitatea a demonstrat o 

creștere puternică a divergențelor macroeconomice de la introducerea monedei unice, 

făcând astfel imposibil ca aceste țări să facă față șocurilor asimetrice; 

D. întrucât reformele structurale impuse din 2009 la nivel național, precum și politicile 

adoptate la nivelul UE, precum Regulamentele din pachetul de șase și din pachetul de 

două, semestrul european și Mecanismul european de stabilitate (MES), au agravat 

situația economică și socială aflată deja în declin; 

E. întrucât instituțiile UE și Uniunea ca atare nu au ținut cont de efectele devastatoare ale 

opțiunilor lor politice și economice pentru cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii din 

Europa, 

1. consideră că în uniunea economică și monetară (UEM) au existat hibe structurale de la 

început, întrucât zona euro nu este o zonă monetară optimă și, de-a lungul anilor, a 

generat dezechilibre macroeconomice nesustenabile; 
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2. consideră că UEM și-a etalat vulnerabilitatea în contextul crizei financiare și economice 

globale, atunci când dezechilibrele nesustenabile, provocate de introducerea monedei 

unice și de intervențiile publice masive pentru salvarea sectorului financiar privat au 

agravat situația și au dus la o criză a datoriei suverane, în cursul căreia costurile 

împrumuturilor guvernamentale au crescut în mod dramatic în unele state membre; 

3. subliniază că criza a demonstrat că o politică monetară și fiscală comună de tipul 

„format unic” nu poate face față șocurilor externe; subliniază că un sistem fix al 

cursului de schimb transferă sarcina ajustării către piețele muncii din statele membre, 

care sunt obligate să efectueze devalorizarea internă pentru a restabili competitivitatea; 

4. regretă faptul că, de la începutul crizei, Banca Centrală Europeană (BCE) a urmat o 

politică monetară neconvențională, care nu a avut niciun efect de stabilizare a ciclului 

economic și care nu a ridicat rata inflației la un nivel sustenabil; 

5. subliniază necesitatea de a asigura libertatea statelor membre să părăsească zona euro; 

solicită statelor membre să cadă de acord asupra unui plan pentru o dezmembrare 

coordonată a UEM; 

6. consideră că euro nu și-a respectat promisiunea de a asigura stabilitate, convergență și 

creștere economică; consideră că o capacitate bugetară pentru zona euro ar fi o altă 

încercare de a salva un proiect economic și monetar eșuat, crescând riscul de a 

transforma UEM într-un sistem bazat pe transferuri fiscale permanente dinspre țările 

centrale spre cele periferice;  

7. consideră că UEM suferă, de asemenea, de un grav deficit democratic; subliniază faptul 

că instituțiile din zona euro, precum BCE și Eurogrupul, au demonstrat, mai ales în 

perioadele de criză, tendința de a acționa fără responsabilitate democratică;  

8. respinge proiectul uniunii bancare, care s-a dovedit a fi ineficient pentru a spori 

reziliența și stabilitatea sistemului financiar european;  

9. subliniază necesitatea punerii sub semnul întrebării a guvernanței economice a zonei 

euro pentru a garanta faptul că statele membre pot pune în aplicare politicile economice, 

monetare și fiscale necesare pentru a promova creșterea sustenabilă și ocuparea 

locurilor de muncă;  

10. subliniază că este necesar să se prevadă o clauză de neparticipare pentru toate țările care 

nu doresc să facă parte din UEM; 

11. subliniază faptul că UEM a evidențiat diviziunile și conflictele în țările europene; 

subliniază necesitatea unei foi de parcurs cuprinzătoare convenite între șefii de stat și de 

guvern europeni pentru a dezmembra zona euro, restabilind astfel cursuri de schimb 

variabile; atrage atenția asupra faptului că aceasta este o condiție prealabilă pentru 

crearea unui nou spirit de cooperare și de respect reciproc între țările europene 

suverane; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președinților 

Consiliului European, Comisiei, Consiliului, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene, 
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precum și directorului general al Mecanismului European de Stabilitate și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre. 

Or. en 

 

 


