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

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

Rezoluția Parlamentului European referitoare la capacitatea bugetară pentru zona euro 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 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 euro2, 

– 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 euro5, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 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. 1. 
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 41. 
5 JO L 306, 23.11.2011, p. 8. 
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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 economice1, 

– 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 raportul celor cinci președinți intitulat „Finalizarea uniunii economice 

și monetare a Europei” din 22 iunie 2015, 

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

A. întrucât tratatul impune Uniunii să stimuleze dezvoltarea durabilă bazată pe creștere 

economică, în vederea asigurării ocupării depline a forței de muncă și a progresului 

social, precum și a promovării coeziunii economice, sociale și regionale și a solidarității 

între statele membre; 

B. întrucât uniunea monetară europeană (UEM) a blocat dezvoltarea statelor membre și 

reprezintă motivul pentru care acestea se află în prezent în recesiune și se confruntă cu 

deflație și cu rate ridicate ale șomajului; 

C. întrucât, ca urmare a convergenței forțate de dinaintea introducerii monedei comune, 

zona euro a cunoscut o accentuare a divergențelor structurale, ceea ce a redus 

capacitatea sa de a reacționa la șocuri; 

D. întrucât ajustările normative și reformele structurale impuse atât la nivel european, cât și 

la nivel național au agravat situația economică și socială deja dificilă; 

E. întrucât încă de la crearea sa, moneda unică a avut drept efect exacerbarea 

discrepanțelor dintre țările cu deficit și cele cu excedent, ceea ce a dus la dezechilibre 

macroeconomice intolerabile, mai ales pentru numeroase țări periferice, ceea ce a scos 

în evidență faptul că, din punct de vedere structural, este imposibil ca moneda unică să 

asigure o convergență și o coeziune reală în cadrul unei zone monetare care este departe 

de a fi optimă; 

F. întrucât deficiențele UEM au fost agravate din cauza unor măsuri precum 

                                                 
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. 
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Regulamentele din pachetul de șase și din pachetul de două, introducerea semestrului 

european și crearea de noi instrumente, precum MES; 

G. întrucât instituțiile UE și Uniunea în ansamblu nu au ținut cont sub nicio formă de 

efectele devastatoare ale opțiunilor lor politice și economice pentru cetățenii și micile 

întreprinderi din Europa; 

H. întrucât încrederea cetățenilor europeni în proiectul UE a scăzut dramatic în ultimii ani; 

I. întrucât toate eforturile depuse în ultimele decenii pentru o mai mare integrare fiscală și 

politică în zona euro au fost în zadar;  

J. întrucât actualul cadru de guvernanță economică este dominat de organismele 

tehnocrate supranaționale și de structurile interguvernamentale din marile state membre 

ale UE și întrucât acest lucru interferează cu dreptul suveran al statelor membre de a 

alege în mod democratic politicile economice și sociale pe care le consideră adecvate, 

subminând astfel în mod semnificativ legitimitatea politică a deciziilor luate, 

1. subliniază faptul că proiectarea defectuoasă a UEM, în absența condițiilor necesare unei 

zone monetare optime, a generat și a promovat dezechilibre și disparități 

macroeconomice grave în cadrul zonei euro, ceea ce a dus la acumularea de excedente 

excesive de cont curent și la deficitele corespunzătoare; subliniază lipsa de 

sustenabilitate politică a arhitecturii UEM, astfel cum o arată multiplele încălcări ale 

cadrului juridic; 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; 

2. subliniază că moneda unică a avut un impact asimetric și destructiv asupra economiilor 

mai slabe, care au fost forțate să efectueze o ajustare dureroasă a devalorizării interne 

din cauza unei monede supraevaluate în raport cu economiile lor, în timp ce economiile 

mai puternice din zona euro își extind exporturile și acumulează excedente externe mari 

și persistente;  

3. subliniază că criza a demonstrat că o politică monetară comună universală nu poate 

rezolva șocurile asimetrice suportate de zona euro și că imposibilitatea de a lăsa 

monedele să fluctueze transferă sarcina ajustării către economiile mai slabe din zona 

euro, care sunt obligate să efectueze o devalorizare internă, mai dureroasă, pentru a 

restabili competitivitatea; 

4. reamintește că UEM a fost limitată la un sistem rigid de rate de schimb fixe și norme 

bugetare nesustenabile; regretă că este nevoit să spună că, după o perioadă îndelungată 

și dificilă de ajustare nominală, ar trebui să fie clar faptul că orice reformă a arhitecturii 

UEM care este determinată prin impunerea unor politici de austeritate și reforme 

structurale ar afecta toți membrii zonei euro; 

5. constată că actualul cadru de guvernanță economică în conformitate cu Pactul de 

stabilitate și de creștere (PSC), pachetul privind guvernanța economică (pachetul de 

șase) și pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare (pachetul de două), 

precum și pactul fiscal, limitează în mod inutil spațiul vital al politicii fiscale a statelor 
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membre din zona euro, privându-le de principalele instrumente macroeconomice eficace 

într-un context de cerere scăzută și politică monetară ineficace; 

6. subliniază că mecanismele și instrumentele existente de coordonare existente împiedică 

în mod inutil statele membre să aleagă în mod democratic politicile economice pe care 

le consideră necesare și corespunzătoare situației lor specifice;  

7. îndeamnă Comisia să oprească impunerea de măsuri de austeritate și să le permită 

statelor membre să realizeze politicile economice de care au nevoie pentru a combate 

nivelurile record ale șomajului, sărăciei și inegalităților socioeconomice, cu respectarea 

suveranității economice; 

8. constată că măsurile neconvenționale de politică monetară lansate de BCE după criză nu 

au avut efectele scontate; reamintește că lichiditățile uriașe injectate în piețe au rămas 

blocate în sistemul financiar și au fost utilizate de către bănci în scopuri speculative mai 

degrabă decât pentru finanțarea și sprijinirea economiei reale; ia act de faptul că, în 

timp, volumul fără precedent al lichidităților poate avea efecte dăunătoare asupra 

structurii producției; 

9. subliniază că tratatele și instrumentele existente ar permite adoptarea numai a unora 

dintre măsurile necesare în vederea unui cadru mai sustenabil și mai democratic și 

subliniază că, pentru remedierea deficiențelor structurale ale proiectării instituționale a 

UEM, este nevoie de o revizuire a tratatelor; 

10. constată cu îngrijorare că actuala dezbatere instituțională privind acțiunile necesare 

pentru îmbunătățirea într-o mai mare măsură a coordonării politicilor în urma 

Raportului celor cinci președinți se bazează în continuare în mare parte pe dogmă, și 

anume pe ireversibilitatea monedei unice, și pe principii politice care în mod vădit au 

dat greș în sprijinirea creșterii economice, a creării de locuri de muncă și a convergenței 

în zona euro, prelungind astfel nesfârșita criză economică și socială și accelerând 

dezintegrarea UE; 

11. subliniază că uniunea piețelor de capital ar spori complexitatea și gradul de 

interconectare al sistemului financiar european, prejudiciind astfel stabilitatea 

financiară; 

12. este preocupat de implicațiile adverse ale uniunii bancare; subliniază că actualul cadru 

unic de supraveghere s-a dovedit extrem de părtinitor, abordând problematica riscului 

de credit, dar ignorând complet riscurile sistemice financiare; consideră că normele de 

recapitalizare internă ar trebui revocate în statele membre în care aplicarea lor este în 

contradicție cu protecția economiilor în temeiul constituțiilor naționale și că, în schimb, 

sistemele bancare ale acestor state ar trebui să fie susținute de o bancă centrală națională 

care să acționeze în calitate de creditor de ultimă instanță; subliniază că mecanismele de 

redresare și de rezoluție propuse, cum ar fi mecanismele de finanțare de tip punte și 

Fondul unic de rezoluție, nu reprezintă instrumente adecvate și credibile pentru a 

sprijini rezoluția celor mai mari bănci europene; consideră, prin urmare, că uniunea 

bancară nu a reușit să îmbunătățească stabilitatea sectorului bancar;  

13. consideră că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) s-a dovedit a fi un 
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instrument inadecvat pentru combaterea marelui deficit de investiții din UE și pentru 

sprijinirea redresării economiei după criză; deplânge utilizarea parteneriatelor public-

privat și tendința către proiecte de infrastructură de mare anvergură cu un impact grav 

asupra mediului și lipsite de valoare adăugată; 

14. consideră că euro nu și-a respectat promisiunile de a asigura stabilitate, convergență, 

creștere economică și locuri de muncă; ia act de faptul că orice încercare de a realiza 

acest obiectiv prin intermediul capacității fiscale ar fi eficace numai dacă s-ar institui un 

mecanism de stabilizare și de compensare pe baza unor transferuri semnificative din 

partea țărilor cu excedent în favoarea zonelor economice defavorizate; consideră că un 

astfel de mecanism ar fi imposibil de realizat din punct de vedere politic și tehnic și, 

prin urmare, respinge orice încercare de a construi o capacitate fiscală;  

15. constată că, pentru a aborda în mod eficient dezechilibrele și pentru a absorbi șocurile 

simetrice și asimetrice în UEM, amploarea unor astfel de transferuri ar trebui să fie atât 

de mare încât acest lucru ar fi nerealist din punct de vedere politic și financiar;  

16. subliniază că toate eforturile depuse până în prezent pentru a obține o uniune monetară 

mai durabilă au fost în zadar și că un sistem de transferuri bazat pe solidaritate și pe 

partajarea riscurilor nu face parte din agenda politică privind viitorul UE; solicită, prin 

urmare, să se pună accentul pe examinarea unor soluții alternative;  

17. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la propunerile de consolidare a uniunii 

monetare aflate în prezent în curs de examinare, care se bazează pe impunerea unor 

reforme structurale în țările cu deficit și pe consolidarea fiscală a acestora; subliniază că 

noi pierderi ale suveranității economice nu ar face decât să exacerbeze problemele 

economice, politice și sociale, neconstituind o soluție reală pentru stabilitatea zonei 

euro; 

18. respinge cu fermitate ideea instituirii unei poziții de ministru de finanțe și a unei 

trezorerii pentru zona euro în cadrul Comisiei, întrucât acestea nu s-ar supune niciunei 

forme de control democratic și ar fi într-o mare măsură lipsite de legitimitate politică și 

de responsabilitate față de cetățenii europeni; 

19. subliniază, prin urmare, nevoia urgentă de a examina soluții alternative pentru a restabili 

prosperitatea, ocuparea integrală a forței de muncă și coeziunea socială în UE; 

subliniază necesitatea respectării dreptului statelor membre de a exercita controlul 

suveran asupra politicilor monetare și fiscale, care este singurul mod de a asigura 

legitimitatea democratică și de a menține un sistem de protecție socială echitabil și 

adecvat și servicii publice de calitate, luptând în același timp împotriva șomajului, 

sărăciei și inegalităților sociale; 

20. consideră că statele membre suverane nu ar trebui să fie împiedicate de cadrul de 

guvernanță economică să desfășoare acțiuni anticiclice pentru a combate rata ridicată a 

șomajului și nivelul ridicat de sărăcie și a promova creșterea economică; subliniază 

nevoia urgentă de a elimina constrângerile bugetare ale Comisiei privind investițiile 

publice și politicile sociale printr-o revizuire radicală a tratatelor și a pachetului de șase 

și a pachetului de două, precum și prin abrogarea pactului bugetar; 



 

AM\1117428RO.docx  PE598.500v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

21. consideră că statelor membre ar trebui să li se permită să pună în aplicare o reformă 

structurală bancară, întemeiată pe o separare clară și obligatorie a activităților 

comerciale și de investiții, având ca model legea americană Glass-Steagall, dacă sunt de 

părere că aceasta este o cale de urmat adecvată pentru a preveni acumularea de riscuri 

sistemice, a reduce interdependențele și riscurile din sectorul lor bancar și a îmbunătăți 

rezistența acestuia; subliniază că aceasta ar putea fi o modalitate de rezolvare efectivă a 

problemei instituțiilor „prea mari pentru a se prăbuși” și de prevenire a nevoii de 

salvare;  

22. regretă că blocajul politic actual împiedică găsirea unei soluții eficiente pentru a scoate 

economiile europene din recesiune; este preocupat de faptul că prelungirea actualei 

stagnări economice și crize politice poate duce la o desființare haotică și necontrolată a 

uniunii monetare; subliniază necesitatea urgentă de planificare a unei desființări 

disciplinate și coordonate a uniunii monetare, asigurând în același timp mecanisme 

democratice care să facă posibilă retragerea voluntară a unui stat membru din zona euro; 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președinților 

Consiliului European, Comisiei, Consiliului, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene, 

precum și directorului general al Mecanismului European de Stabilitate și parlamentelor 

statelor membre. 

Or. en 

 

 


