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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la politicile economice ale zonei euro 
(2019/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 121 alineatul (2), articolul 136 și protocoalele nr. 1 și 2 la acesta,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 iunie 2019 privind recomandările 
specifice fiecărei țări din 2019 (COM(2019)0500),

– având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2019 referitoare la semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 20191,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 februarie 2019 intitulată „Semestrul 
european 2019: evaluarea progreselor înregistrate cu privire la reformele structurale, 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor 
aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011” (COM(2019)0150),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 noiembrie 2018 intitulată „Analiza 
anuală a creșterii 2019: Pentru o Europă mai puternică într-un context de incertitudine la 
nivel mondial” (COM(2018)0770),

– având în vedere rapoartele Comisiei din 21 noiembrie 2018 intitulate „Raportul privind 
mecanismul de alertă 2019” (COM(2018)0758) și „Proiectul de raport comun privind 
ocuparea forței de muncă 2019” (COM(2018)0761), precum și Recomandarea Comisiei 
din 21 noiembrie 2018 pentru o recomandare a Consiliului privind politica economică a 
zonei euro (COM(2018)0759),

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 9 aprilie 2019 privind politica 
economică a zonei euro (2019/C 136/01),

– având în vedere concluziile Consiliului din 17 mai 2019 privind bilanțurile aprofundate 
și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2018 (9473/19),

– având în vedere previziunile economice europene ale Comisiei Europene din primăvara 
anului 2019, publicate la 7 mai 2019,

– având în vedere previziunile economice europene ale Comisiei Europene din vara 
anului 2019 (versiunea intermediară), publicate la 10 iulie 2019,

– având în vedere evaluarea Consiliului bugetar european din 25 iunie 2019 privind 
orientarea fiscală adecvată pentru zona euro în 2020,

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

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0201.
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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 economice2,

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre3,

– 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 euro4,

– 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 excesiv5,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice6,

– 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 euro7,

– 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 euro8,

– 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 financiară9,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0000/2019), 

A. întrucât, potrivit previziunilor Comisiei, rata de creștere a PIB pentru 2019 este de 
1,2 % din PIB-ul pe cap de locuitor în zona euro și de 1,4 % în UE-28 și se 

2 JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 41.
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 8.
5 JO L 306, 23.11.2011, p. 33.
6 JO L 306, 23.11.2011, p. 25.
7 JO L 306, 23.11.2011, p. 1.
8 JO L 140, 27.5.2013, p. 11.
9 JO L 140, 27.5.2013, p. 1.
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preconizează că va crește la 1,4 % și, respectiv, la 1,6 % în 202010;

B. întrucât ratele șomajului continuă să scadă în mod constant, înregistrând o rată medie de 
7,5 % în zona euro și de 6,3 % în UE-28 în mai 2019 și aflându-se, astfel, la nivelul cel 
mai scăzut de la începutul constituirii seriilor de date lunare privind șomajul în UE, și 
întrucât se estimează că, în 2020, se va înregistra o scădere suplimentară până la 7,3 % 
și, respectiv, 6,2 %;

C. întrucât persistă diferențe semnificative în ceea ce privește ratele șomajului în UE; 
întrucât rata șomajului în rândul tinerilor, deși se îmbunătățește treptat, este de 15,7 % 
în zona euro și de 14,3 % în UE-28, rămânând la un nivel mult mai ridicat decât rata 
medie a șomajului, și în mod continuu și semnificativ peste ratele înregistrate în alte 
regiuni ale lumii dezvoltate din punct de vedere economic;

D. întrucât se preconizează că deficitul public va crește de la 0,5 % la 0,9 % în zona euro și 
de la 0,6 % la 1,0 % în UE-28 în 2019 și va rămâne la acest nivel în 2020; întrucât 
ponderea datoriei în PIB pentru 2019 este de 85,8 % în zona euro și de 80,2 % în UE-28 
și se preconizează că va scădea la 84,3 % și, respectiv, la 78,8 % în 2020;

E. întrucât consumul privat dă semne de redresare, estimându-se o tendință de creștere a 
acestuia de la 1,3 % în zona euro și 1,6 % în UE-28 în 2019 la 1,5 % și, respectiv, 1,7 % 
în 2020;

F. întrucât, având în vedere riscul de tensiuni comerciale între SUA și China și 
incertitudinea persistentă legată de retragerea Regatului Unit din UE, există riscul unei 
evoluții mondiale negative, 

1. constată că, în timp ce economia europeană este în creștere pentru al șaptelea an 
consecutiv, riscurile și incertitudinile economice tot mai mari reprezintă o provocare 
semnificativă;

2. este, prin urmare, preocupat de potențialul de creștere scăzut în comparație cu cel al 
altor regiuni din lume în ultimele decenii;

3. este de acord cu faptul că reformele structurale eficiente, însoțite de investiții bine 
orientate și de politici fiscale responsabile, reprezintă, în continuare, un mijloc reușit de 
a pregăti UE pentru viitoarele sale provocări;

Politici fiscale responsabile

4. recunoaște că, potrivit estimărilor, nivelul mediu al datoriei în PIB va scădea; ia act, cu 
toate acestea, de faptul că nivelul mediu rămâne în continuare cu mult peste nivelul impus 
de Pactul de stabilitate și de creștere; subliniază posibilitatea creșterii costurilor cu 
serviciul datoriei; subliniază, prin urmare, importanța reducerii nivelului global al 
datoriei, în conformitate cu normele fiscale ale UE;

5. constată cu mare îngrijorare, așadar, că nivelurile de deficit mediu par să crească din nou 
și că în unele state membre se estimează un deficit de peste 3 %; subliniază că o parte 

10 Previziunile economice europene ale Comisiei Europene din vara anului 2019 (versiunea intermediară), 
publicate la 10 iulie 2019,
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semnificativă a expansiunii preconizate se află în țări cu ponderi ridicate ale datoriei 
publice în PIB;

6. regretă faptul că orientarea fiscală agregată pare să fie ușor expansionistă în 2019, 
subliniind, în același timp, că, potrivit Consiliului bugetar european, o orientare neutră 
este mai adecvată;

7. subliniază faptul că orientările fiscale de la nivel național și european trebuie să 
echilibreze caracterul sustenabil pe termen lung al finanțelor publice cu stabilizarea 
macroeconomică pe termen scurt, respectând în același timp în mod strict Pactul de 
stabilitate și de creștere și dispozițiile acestuia privind flexibilitatea;

Reforme structurale

8. subliniază că reformele care sporesc concurența pe piețele de produse, promovează 
utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățesc mediul de afaceri, precum și calitatea 
instituțiilor, inclusiv un sistem de justiție eficace, și, în același timp, calitatea și eficiența 
colectării impozitelor sunt esențiale pentru realizarea unei mai mari reziliențe 
economice pentru zona euro și statele membre; subliniază, în acest context, importanța 
pieței unice și necesitatea aprofundării acesteia;

9. împărtășește opinia potrivit căreia caracteristicile structurale și instituționale ale piețelor 
forței de muncă și ale produselor, precum și ale administrațiilor publice care 
funcționează bine sunt esențiale;

10. sprijină deplasarea sarcinii fiscale de la forța de muncă și consolidarea sistemelor de 
educație și formare și a investițiilor în competențe; subliniază eficacitatea politicilor 
flexibile privind piața forței de muncă;

11. invită statele membre să sprijine și să pună în aplicare acțiunile UE de combatere a 
planificării fiscale agresive;

Investiții

12. este de acord că relansarea economică trebuie sprijinită prin investiții publice și private, 
în special în inovare, și ia act de faptul că există încă un deficit de investiții în zona 
euro; salută faptul că, în unele state membre, investițiile depășesc deja nivelul dinaintea 
crizei și regretă că în alte state membre investițiile sunt în continuare la un nivel scăzut 
sau nu revin la ritmul necesar;

13. invită statele membre să sprijine investițiile publice și private, urmărind totodată 
politicile care respectă pe deplin Pactul de stabilitate și de creștere, să îmbunătățească 
calitatea și structura finanțelor publice și să refacă rezervele bugetare, în special în țările 
din zona euro cu niveluri ridicate ale datoriei publice;

14. subliniază că investițiile în active tangibile și în active necorporale în vederea creșterii 
productivității, a competențelor și a inovării, împreună cu reformele structurale de 
stimulare a creșterii, vor spori potențialul de creștere pe termen lung;

Recomandări specifice fiecărei țări
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15. este de acord cu recomandările Consiliului potrivit cărora statele membre ar trebui să își 
sporească potențialul de creștere prin modernizarea economiilor lor și prin consolidarea 
rezilienței lor;

16. ia act de faptul că peste două treimi din recomandările specifice fiecărei țări emise până 
în 2018 au fost puse în aplicare și au condus, cel puțin, la anumite progrese; regretă, cu 
toate acestea, că există dovezi ale unei regresii a elementelor unor reforme majore 
adoptate în trecut și este preocupat de angajamentul statelor membre față de 
recomandările specifice fiecărei țări, având în vedere că progresele înregistrate în ceea 
ce privește recomandările actuale sunt mai slabe decât în anii precedenți;

17. salută progresele specifice realizate în ceea ce privește recomandările referitoare la 
serviciile financiare, legislația care reglementează relațiile de muncă și protecția muncii;

18. reamintește statelor membre importanța de a se angaja să respecte și de a respecta 
recomandările specifice fiecărei țări;

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


