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Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolul 121 alineatul (2) și articolul 136, 

– 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 economice1, 

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 

cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre2, 

– 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 euro3, 

– 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 excesiv4, 

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

Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice1, 
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– 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 euro2, 

– 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 euro3, 

– 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 financiară4, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2014 privind recomandările 

specifice fiecărei țări pentru 2014 (COM(2014)0400), 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2014 referitoare la semestrul european 

pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în 

Analiza anuală a creșterii pentru 20145, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2014 privind analiza anuală a 

creșterii pentru 2015 (COM(2014)0902), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 privind utilizarea optimă a 

flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere 

(COM(2015)0012), 

– având în vedere dezbaterea cu reprezentanții parlamentelor naționale privind punerea în 

aplicare a priorităților semestrului european pentru 2015, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului 

la finanțare al IMM-urilor6, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 

Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (A8-0037/2015), 

A. întrucât redresarea economică din UE a încetinit mult în cursul anului 2014, dar, 

conform Comisiei, există șanse de revenire în 2015 și de atingere a unor performanțe și 

mai bune în 2016; întrucât, la șase ani de la începutul crizei financiare din 2008, zona 

euro se confruntă în continuare cu niveluri record ale șomajului de aproape 12 %; 

întrucât creșterea scăzută a agravat tendințele deflaționiste; întrucât, după criza 

financiară, zona euro se evidențiază în mod deosebit ca o zonă cu o creștere 
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nesatisfăcătoare, în timp ce o serie de țări se redresează mai repede; întrucât, în ciuda 

presiunii deflaționiste, Comisia estimează că inflația ar trebui să crească până la 

mijlocul lui 2015 și în cursul lui 2016; 

B. întrucât nivelul investițiilor a scăzut cu 470 de miliarde de euro de la punctul culminant 

al crizei, iar deficitul investițional este estimat la aproximativ 230-370 de miliarde de 

euro în comparație cu tendințele sale pe termen lung; întrucât reacția la criza datoriilor 

suverane din zona euro și la ineficiența dovedită a cadrului instituțional european au fost 

importante, dar nu suficiente pentru a da un impuls destul de puternic economiei zonei 

euro, astfel încât aceasta să revină la o creștere rapidă, 

1. consideră că zona euro se luptă în continuare cu efectele unei recesiuni economice 

deosebit de îndelungate de după 2008; consideră că redresarea este încă fragilă și ar 

trebui consolidată pentru a genera o creștere mult mai puternică și mult mai multe locuri 

de muncă pe termen mediu; constată însă că creșterea din 2014 este mai generală; 

menționează că, în prezent, provocarea constă în soluționarea atât a problemelor ciclice 

atât pe termen scurt, cât și a problemelor structurale pe termen lung; subliniază că 

presiunile pe termen scurt pot duce la măsuri tranzitorii care ar putea submina 

capacitatea de creștere pe termen lung; subliniază că este necesar să se asigure faptul că 

politicile pe termen scurt și pe termen lung se consolidează reciproc; 

2. ia act de Analiza anuală a creșterii pentru 2015 realizată de Comisie, în care se dorește 

promovarea întoarcerii la niveluri de creștere mai ridicate și consolidarea redresării; 

susține abordarea bazată pe trei piloni principali (susținerea investițiilor, accelerarea 

reformelor structurale și continuarea consolidării fiscale favorabile creșterii) ca 

modalitate corectă de a atinge aceste obiective; consideră că această abordare ar trebui 

să fie pe deplin integrată în viitoarele recomandări specifice fiecărei țări; susține 

sugestiile Comisiei privind îmbunătățirea semestrului european prin simplificarea 

procedurilor existente, inclusiv a calendarului acestuia, și intensificarea implicării 

parlamentelor naționale în vederea creșterii gradului de asumare la nivel național, având 

în vedere că numai aproximativ 9% din recomandările specifice fiecărei țări au fost pe 

deplin implementate de statele membre în 2013; invită Comisia să prezinte rapid 

informații solide pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări în 

2014; subliniază, în acest context, nevoia de a simplifica procedurile existente din 

cadrul semestrului european, inclusiv calendarul acestuia, și de a crește gradul de 

implicare a parlamentelor naționale, cu scopul de a consolida asumarea la nivel național 

a reformelor structurale; 

3. subliniază importanța și valoarea adăugată ale rapoartelor privind integrarea pieței unice 

din anii anteriori, contribuind la prioritățile globale stabilite în Analiza anuală a creșterii 

realizată de Comisie și la identificarea recomandărilor specifice fiecărei țări în contextul 

semestrului european; consideră, prin urmare, foarte regretabil faptul că raportul privind 

integrarea pieței unice a fost omis pentru 2015; 

4. subliniază faptul că semestrul european, introdus în 2010, instituie un ciclu anual de 

coordonare a politicilor economice, care cuprinde o analiză detaliată a planurilor 

reformelor bugetare, macroeconomice și structurale ale statelor membre; 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că majoritatea statelor membre continuă să 

piardă cote de piață la nivel mondial; consideră că economia UE în ansamblu trebuie să 

își stimuleze în continuare competitivitatea în cadrul economiei mondiale, în special 

prin creșterea concurenței pe piețele produselor și serviciilor, cu scopul de a crește 



eficiența bazată pe inovare; insistă asupra faptului că, în continuare, costurile cu forța de 

muncă ar trebui să corespundă productivității și că salariile ar trebui să contribuie la 

crearea unor sisteme de asigurări sociale durabile; subliniază că statele membre ar 

trebui, atunci când trebuie să își gestioneze cheltuielile conform cerințelor din Pactul de 

stabilitate și de creștere (PSC), mai degrabă să reducă cheltuielile curente, nu 

angajamentele de investiții, deși normele nu țin seama de faptul că cheltuielile cu 

investițiile și cheltuielile curente au un impact diferit asupra creșterii; ia act de 

Comunicarea Comisiei privind utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor 

prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere (COM(2015)0012), deoarece clarifică 

procedura și explică legătura dintre reformele structurale, investiții și responsabilitatea 

fiscală, folosind în mod optim flexibilitatea care există la nivelul normelor sale; salută 

propunerea Comisiei de simplificare a semestrului european; subliniază faptul că ar 

trebui evitate abordările universale în ceea ce privește pregătirea recomandărilor 

specifice fiecărei țări; 

Investițiile 

6. consideră că lipsa investițiilor se datorează încrederii scăzute, așteptărilor limitate legate 

de cerere, îndatorării ridicate, reticenței față de asumarea unor riscuri a sectorului privat, 

absenței măsurilor de încurajare a investițiilor publice productive, fragmentării piețelor 

financiare, reducerii lente a gradului de îndatorare, așteptărilor limitate legate de cerere 

agravate de măsurile de austeritate menite să corecteze cheltuielile excesive, lipsa unei 

capacități de finanțare adecvate și faptului că, în multe cazuri, statele membre și UE nu 

iau măsuri corespunzătoare pentru a face față acestor factori; subliniază că deficitul 

investițional poate fi acoperit numai prin investiții publice specifice și niveluri mult mai 

ridicate ale investițiilor în societățile private și în întreprinderile din Europa; solicită 

realizarea unor reforme care să faciliteze un mediu antreprenorial nou, care să stimuleze 

crearea unor întreprinderi noi și realizarea unor investiții și a unor inovații noi, 

profiturile pe investiții care s-ar putea realiza fiind un factor vital pentru atragerea 

capitalului financiar în favoarea economiei europene; subliniază că finanțarea sporită a 

investițiilor implică un sistem financiar funcțional, în care creșterea stabilității și 

instituțiile transfrontaliere existente pot facilita asigurarea lichidității și formarea pieței, 

în special pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

7. salută Planul de investiții pentru Europa, un instrument important de creștere a 

investițiilor private și publice; remarcă faptul că acest plan are ca scop generarea unor 

investiții suplimentare, dezvoltarea unor noi proiecte, atragerea investitorilor și 

restabilirea încrederii; consideră însă că este mult prea devreme pentru a evalua în mod 

judicios impactul real al acestui plan; remarcă faptul că stimularea investițiilor nu ar 

trebui considerată o alternativă pentru realizarea reformelor, ci o completare a acestora; 

insistă asupra faptului că resursele Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) 

ar trebui folosite pentru cheltuieli legate de proiecte cu profit economic sau cu un efect 

social pozitiv în ceea ce privește rentabilitatea; subliniază că FEIS nu ar trebui doar să 

înlocuiască proiectele europene cofinanțate prin proiecte finanțate la nivel național; 

subliniază că fondurile europene ar trebui să ducă la investiții suplimentare și nu doar să 

înlocuiască fondurile naționale de investiții care ar fi orientate către consum; consideră 

că Planul de investiții pentru Europa ar trebui să se concentreze în primul rând pe 

proiecte cu o valoare adăugată europeană care nu sunt eligibile încă pentru a fi finanțate 

prin bănci; subliniază importanța componentelor de natură regulatorie ale Planului de 

investiții în ceea ce privește îmbunătățirea mediului pentru investiții; menționează că 

punerea în aplicare a planului de investiții al Comisiei are un rol vital pentru ca acesta să 

genereze valoarea adăugată dorită; subliniază că proiectele de investiții trebuie selectate 



cu atenție pentru a se evita situația în care planul nu duce la creștere durabilă și la 

crearea de locuri de muncă durabile în Europa; amintește faptul că rezultatele planului 

de investiții al Comisiei ar trebui analizate cu rigurozitate, în special cu privire la modul 

în care proiectele au fost selectate și la importanța acordată acestora, și pentru a se evita 

privatizarea profiturilor sau socializarea pierderilor; evidențiază interdependența dintre 

pârghia planului de investiții și realizarea proiectelor concrete; subliniază că scopul 

atingerii unui efect de levier puternic nu ar trebui să afecteze negativ selectarea corectă 

a proiectelor, care ar trebui să țină seama și de locul unde acestea ar trebui să fie 

realizate; subliniază că trebuie să se asigure o guvernanță și un proces de selecție de 

înaltă calitate; remarcă faptul că statele membre care iau parte la programul de ajustare 

se așteaptă ca planul de investiții să crească și să faciliteze în mod considerabil 

granturile și împrumuturile pentru întreprinderile mici și mijlocii, care au dus greul 

crizei; 

8. invită statele membre să susțină activ planul de investiții și să contribuie la FEIS, 

completând sumele puse la dispoziție prin bugetul UE și de BEI, pentru orientarea și 

încurajarea sectorului privat către investiții; 

9. subliniază că ar trebui să existe un regim special pentru IMM-uri în cadrul planului 

pentru investiții pentru a crea condiții de concurență echitabile, întrucât IMM-urile sunt 

adeseori dezavantajate de dimensiunile lor și de poziția lor pe piață; 

10. subliniază faptul că lipsa accesului la finanțare, în special pentru IMM-uri, reprezintă 

unul dintre cele mai mari obstacole din calea creșterii în UE; își exprimă îngrijorarea cu 

privire la faptul că este în continuare dificil pentru IMM-uri să obțină credite bancare; 

consideră că este nevoie de alternative la finanțarea bancară, în special prin 

îmbunătățirea mediului de afaceri pentru capitalul de risc, fonduri mutuale și 

promovarea cooperativelor de credit, dar și, într-un sens mai larg, prin crearea 

condițiilor necesare pentru alocarea eficientă a capitalului prin intermediul piețelor de 

capital; consideră că integrarea sporită a piețelor de capital și îmbunătățirea 

supravegherii instituțiilor financiare au un rol fundamental pentru îndeplinirea acestor 

obiective pe termen scurt și mediu; subliniază că IMM-urile ar trebui să obțină un acces 

privilegiat la planul de investiții; 

11. recunoaște faptul că energia este un factor important pentru competitivitatea economică; 

subliniază faptul că este necesar să se elimine barierele din calea pieței unice a energiei, 

prin mijloace precum promovarea independenței energetice; invită Comisia să evalueze 

progresele din acest domeniu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, prin sprijinirea 

unor măsuri care să elimine fragmentarea și dificultățile de punere în practică; 

12. este în continuare preocupat de absența progreselor în ceea ce privește reducerea 

nivelurilor excesive ale datoriei private; subliniază că acest fapt nu reprezintă o 

problemă numai pentru stabilitatea financiară, ci, de asemenea, limitează potențialul de 

creștere al UE și face ca politica monetară a BCE să fie mai puțin eficientă; invită 

Comisia să facă și alte propuneri privind pregătirea unor proceduri eficiente de scădere 

a gradului de îndatorare a sectorului privat, inclusiv a unor proceduri de faliment și de 

insolvență, susținând, totodată, o partajare echitabilă și transparentă a sarcinii legate de 

costuri, deoarece sarcina imensă în materie de îndatorare pe care o suportă 

întreprinderile și gospodăriile reprezintă unul dintre factorii-cheie care limitează 

investițiile private; 

Reformele structurale 



13. constată că sunt încă necesare reforme structurale în mai multe țări; remarcă și faptul că 

statele membre care au pus cu succes în aplicare programe de ajustare sau programe 

vizând sectorul financiar au putut să revină la piețele de capital, unde au în prezent 

acces la capital cu dobânzi scăzute; subliniază că motivele care stau la baza acestei 

reveniri au fost, între altele, măsurile luate de Banca Centrală Europeană (BCE); 

încurajează statele membre din restul zonei euro să fie la fel de ambițioase în ceea ce 

privește modernizarea economiilor lor; menționează că ar trebui acordată o atenție 

cuvenită impactului social și impactului asupra ocupării forței de muncă al reformelor; 

subliniază că în completarea unei politici monetare mai relaxate a BCE statele membre 

ar trebui să realizeze reforme structurale ambițioase și durabile din punct de vedere 

social; 

14. invită statele membre să crească eficiența piețelor naționale ale muncii, să dezvolte 

politici mai active privind piața muncii cu scopul de a crea locuri de muncă bine plătite, 

să modernizeze sistemele de protecție socială, inclusiv sistemele de pensii, păstrând, 

totodată, caracterul favorabil incluziunii, durabil și echitabil, și să îmbunătățească și 

armonizeze mediul juridic și mediul administrativ pentru investițiile în afaceri; 

subliniază că reformele structurale trebuie să aibă ca rezultat creșterea reală și durabilă, 

un nivel mai ridicat de ocupare a forței de muncă, consolidarea competitivității și 

creșterea convergenței și ar trebui fie însoțite de investiții bine orientate, pe termen mai 

lung în educație, cercetare și dezvoltare, inovare, infrastructură, industrie, TIC, energia 

durabilă și resurse umane; 

15. invită statele membre să protejeze și să consolideze caracterul incluziv, durabil și 

echitabil al protecției sociale, îndeosebi pentru persoanele cele mai vulnerabile, și să 

îmbunătățească și să armonizeze mediul juridic și mediul administrativ pentru 

investițiile în afaceri; subliniază că locurile de muncă trebuie să fie locuri de muncă de 

calitate, să contracareze sărăcia persoanelor încadrate în muncă și să elimine diferențele 

dintre femei și bărbați în materie de remunerare; subliniază că reformele economice 

trebuie să fie completate de investiții bine orientate, pe termen mai lung în educație, 

cercetare și dezvoltare, inovare, infrastructură, TIC și energia durabilă; 

16. subliniază faptul că reducerea dependenței UE de sursele externe de energie trebuie să 

facă parte din strategia de creștere a acesteia; afirmă, prin urmare, faptul că este necesar 

să se diversifice sursele externe de energie, să se modernizeze infrastructura energetică 

a UE și să se finalizeze piața internă a energiei din UE , ca priorități-cheie ale strategiei 

de securitate energetică a Uniunii; 

17. subliniază că UE nu poate să fie competitivă doar în ceea ce privește costurile, ci trebuie 

să crească productivitatea prin investiții durabile în cercetare și dezvoltare, educație și 

competențe și utilizarea eficientă a resurselor, atât la nivel național, cât și la nivel 

european; invită Comisia și guvernele să acorde, în bugetele lor, prioritate acestor 

domenii; subliniază că statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită șomajului 

în rândul tinerilor atunci când concep reforme, pentru a nu priva deja din start tinerii de 

oportunitățile ce li se cuvin; îndeamnă, în acest sens, statele membre să folosească mai 

rapid și în mod mai eficient resursele financiare disponibile, inclusiv pe cele din cadrul 

Garanției pentru tineret; 

18. îndeamnă Comisia și statele membre să integreze asistența financiară și sistemul ad-hoc 

al troicii într-o structură juridică îmbunătățită, care să respecte cadrul guvernanței 

economice a UE și dreptul UE, garantând, în acest fel, responsabilitatea democratică; 

subliniază importanța asigurării monitorizării rapoartelor troicii adoptate în martie 2014 



de Parlament; invită Comisia să pună în aplicare concluziile acestor rapoarte; subliniază 

faptul că asistența financiară acordată de UE anumitor state membre, pusă la dispoziție 

cu condiția existenței unei solidarități și a unei condiționalități, are cel mai mare succes 

atunci când există la nivel național o puternică asumare a răspunderii și un angajament 

solid privind realizarea reformelor; amintește Comisiei și statelor membre că trebuie să 

realizeze o evaluare de impact cuprinzătoare a programelor de asistență financiară; 

19. invită Comisia să ia urgent măsuri de combatere a fraudelor fiscale și a evaziunii fiscale; 

solicită un sistem fiscal simplu și transparent; invită statele membre să ajungă la un 

acord cu privire la propunerea privind o bază fiscală consolidată comună a societăților, 

ca instrument important în acest sens, și consideră că poziția sa din 19 aprilie 2012 

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată 

comună a societăților (CCCTB)1 servește drept bază pentru un compromis rezonabil; 

invită statele membre să transfere impozitarea de la forța de muncă; observă că măsurile 

de combatere a fraudelor fiscale și a evaziunii fiscale nu ar trebui să submineze 

prerogativele statelor membre; salută însă cooperarea eficientă în materie de acorduri 

fiscale la nivel european; 

20. subliniază necesitatea realizării unor reforme în sistemele educaționale pentru a permite 

generațiilor care vin să se pregătească pentru nevoile piețelor de muncă tot mai extinse 

din viitor; 

21. consideră că statele membre și Comisia nu și-au îndeplinit încă angajamentul de a 

finaliza piața unică, în special piața unică a serviciilor și a economiei digitale; 

22. invită Comisia să îmbunătățească guvernanța pieței unice; îndeamnă Comisia să alinieze 

obiectivele pieței unice la cele ale semestrului european și să asigure coerența între 

mecanismele de monitorizare a acestora; consideră că un instrument analitic separat, 

compus din indicatori de măsurare a realizării pieței unice, poate furniza orientări utile 

pentru recomandările specifice fiecărei țări și analiza anuală a creșterii; subliniază 

importanța și valoarea adăugată ale rapoartelor privind integrarea pieței unice din anii 

anteriori, contribuind la prioritățile globale stabilite în Analiza anuală a creșterii 

realizată de Comisie și la identificarea recomandărilor specifice fiecărei țări în contextul 

semestrului european; consideră, prin urmare, regretabil faptul că raportul privind 

integrarea pieței unice a fost omis pentru 2015; invită Comisia să se folosească pe 

deplin de toate măsurile existente prevăzute în dreptul UE pentru a asigura punerea în 

aplicare a semestrului european; 

23. își manifestă îngrijorarea cu privire la tendințele protecționiste din anumite state 

membre; subliniază faptul că tratatul nu prevede restrângerea liberei circulații a 

persoanelor, serviciilor sau capitalului și amintește că Comisia trebuie să protejeze și să 

asigure respectarea acestor libertăți; 

24. subliniază faptul că absența unei piețe interne a muncii funcționale și a unei abordări 

echilibrate față de imigrație împiedică creșterea în UE; își manifestă îngrijorarea cu 

privire la tendințele protecționiste din anumite state membre; subliniază faptul că 

tratatul nu prevede restrângerea liberei circulații a persoanelor, serviciilor sau 

capitalului și amintește că Comisia trebuie să protejeze și să asigure respectarea acestor 

libertăți; 

                                                 
1  JO C 258 E, 7.9.2013, p. 134. 



25. subliniază importanța asigurării mobilității forței de muncă (atât la nivel transfrontalier, 

cât și la nivel transsectorial), a creșterii productivității muncii (însoțită de formări legate 

de competențe pentru creșterea șanselor de încadrare în muncă), menținând, totodată, 

gradul necesar de securitate în muncă, limitând locurile de muncă precare și asigurând o 

marjă adecvată de negociere colectivă; subliniază faptul că armonizarea mai bună a 

cererii și a ofertei de calificări, precum și asigurarea de consiliere profesională și de 

carieră, vor avea un rol important în viitor; consideră că o mai bună mobilitate poate 

ajuta la reducerea nivelurilor ridicate de locuri de muncă neocupate, ce persistă în 

paralel cu nivelul ridicat al șomajului; subliniază că este important să se investească în 

capacitatea de integrare pe piața muncii a femeilor și tinerilor, în special în contextul 

tehnologiilor emergente și al noilor sectoare, dat fiind faptul că aceste sectoare au 

potențial de a crea locuri de muncă; 

26. salută măsurile care cresc eficiența procesului semestrului european și consolidează 

natura democratică a acestuia; recunoaște faptul că bilanțul punerii în practică este mai 

bun în domeniul finanțelor publice, unde instrumentele de supraveghere sunt mai 

puternice; solicită integrarea echilibrată a indicatorilor de ocupare a forței de muncă și a 

celor socioeconomici; 

Responsabilitatea fiscală 

27. salută scăderea puternică a numărului țărilor pentru care se aplică procedura aplicabilă 

deficitelor excesive - de la 24 în 2011 la 11 în 2014; constată că, datorită acestei 

îmbunătățiri de natură fiscală, conform așteptărilor actuale, strategia fiscală din UE va fi 

una în general neutră în 2015; cere Comisiei să verifice dacă strategia fiscală a UE este 

compatibilă cu nevoia de a crește investițiile; își exprimă însă îngrijorarea cu privire la 

inegalitățile tot mai accentuate, scăderea puterii de cumpărare, nivelul ridicat al 

șomajului pe termen lung și al șomajului în rândul tinerilor și gradul de îndatorare 

publică și privată în continuare foarte ridicat al unui număr de state membre din zona 

euro, o situație care nu numai că împiedică creșterea, dar constituie și un risc major în 

cazul unor posibile viitoare șocuri; invită Comisia să adopte o interpretare prudentă și 

conservatoare a indicatorilor de creștere și să revizuiască calitatea previziunilor 

economice, deoarece previziunile anterioare ale Comisiei au fost prea des revizuite în 

sens descrescător; 

28. împărtășește opinia Comisiei conform căreia majoritatea statelor membre trebuie să 

continue să realizeze o consolidare bugetară favorabilă creșterii; invită statele membre 

care dispun de o marjă de manevră bugetară suficientă să aibă în vedere reducerea 

impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale cu scopul de a stimula investițiile 

private și crearea de locuri de muncă; invită Comisia să prezinte recomandări concrete 

pentru statele membre, inclusiv pentru cele în care se derulează în continuare programe 

de ajustare economică, astfel încât acestea să susțină creșterea economică prin reforme 

structurale durabile și echilibrate din punct de vedere social care să conducă la crearea 

de locuri de muncă de calitate, la consolidarea competitivității și la creșterea 

convergenței; 

29. ia act de evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre efectuată de 

Comisie; subliniază că analizarea proiectelor de planuri bugetare ar trebui să aibă ca 

obiectiv o situație financiară sustenabilă; insistă asupra aplicării normelor bugetare și a 

respectării principiului egalității de tratament; 



30. ia act de faptul că s-a constatat că numai cinci state membre au respectat pe deplin 

prevederile din PSC; insistă asupra faptului că PSC a fost instituit în urma consensului 

dintre statele membre; subliniază că o mare parte din cheltuielile legate de datoria 

publică reduc resursele care pot fi alocate serviciilor publice și investițiilor; acceptă, 

prin urmare, că este necesară în continuare reducerea deficitului din țările puternic 

îndatorate, dar consideră că o astfel de consolidare bugetară ar trebui să aibă loc într-un 

mod care să protejeze utilizatorii vulnerabili ai serviciilor publice, să protejeze 

investițiile publice și să crească veniturile în mod echitabil prin consolidarea creșterii; 

Coordonarea consolidată a politicilor naționale 

31. salută realizarea Raportului privind mecanismul de alertă; salută reducerea treptată a 

dezechilibrelor interne din statele membre; atrage atenția asupra dezechilibrelor externe 

din mai multe state membre, inclusiv a surplusurilor comerciale ridicate; remarcă faptul 

că, la nivel mondial, UE a pierdut, în ansamblu, cote de piață; 

32. subliniază că obiectivul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice nu este 

numai evitarea efectelor negative majore asupra creșterii și a ocupării forței de muncă 

dintr-o țară, ci și prevenirea propagării efectelor politicilor naționale prost elaborate în 

alte state membre din zona euro; ia act de anunțul făcut la Consiliul European din 

decembrie 2014 de a continua și în 2015 dezbaterea privind coordonarea mai strânsă a 

politicilor economice din cadrul UEM, prin raportul celor patru președinți; 

33. își reafirmă opinia potrivit căreia actualului cadru de guvernanță economică îi lipsește o 

responsabilitate democratică suficientă în aplicarea normelor sale și ale instituțiilor și 

organismelor implicate; invită Comisia să prezinte propunerile necesare pentru a aborda 

lipsa de responsabilitate democratică în guvernanța economică a UE; 

34. menționează că ar trebui să se analizeze care ar fi efectele unei scăderi considerabile a 

prețurilor petrolului și dacă aceste câștiguri excepționale ar trebui transferate în 

totalitate către consumatorii combustibililor fosili sau dacă să fie partajate, guvernele 

crescând taxele asupra combustibililor fosili pentru a-și reduce deficitele, a finanța 

investiții, a evita subminarea politicilor privind schimbările climatice și a reduce 

efectele deflaționiste; 

Bugetul UE 

35. subliniază că principiul exactității bugetare în conturile publice trebuie să primeze în 

elaborarea bugetelor naționale și a bugetului UE, pentru a asigura convergența și 

stabilitatea în cadrul UE; își exprimă convingerea că această exactitate reprezintă unul 

dintre elementele răspunsului la criza de încredere dintre statele membre, precum și 

dintre statele membre și cetățenii Uniunii Europene, care se manifestă prin pierderea tot 

mai pronunțată a încrederii de la începutul crizei financiare recente; 

36. solicită, prin urmare, armonizarea ipotezelor economice utilizate la elaborarea bugetelor 

naționale; consideră, în special, că elementele legate de contextul internațional ar trebui 

să facă obiectul unei evaluări comune; 

37. solicită o uniformizare sporită a modului de prezentare a conturilor publice, pentru a 

facilita comparațiile și a evita dezechilibrele macroeconomice excesive; solicită, în 

special, o standardizare a modului în care statele membre își contabilizează în conturile 

lor contribuția la bugetul UE; 



38. invită Comisia să compenseze orice deficit democratic al semestrului prin intermediul 

pachetului de măsuri de aprofundare a uniunii economice și monetare anunțat pentru 

2015; 

39. consideră că este esențial ca Parlamentul European și parlamentele naționale să 

colaboreze mai îndeaproape în cadrul semestrului european cu privire la guvernanța 

economică și bugetară; își ia angajamentul de a-și consolida relațiile cu parlamentele 

naționale în ideea unui parteneriat constructiv; 

40. regretă că numărul facturilor neplătite din bugetul UE subminează credibilitatea UE și 

contravine obiectivelor stabilite la cel mai înalt nivel politic privind creșterea și 

ocuparea forței de muncă - în special în rândul tinerilor - precum și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii și se teme că va adânci prăpastia dintre Uniune și 

cetățenii săi; 

41. solicită ca, în cadrul evaluării postelectorale a cadrului financiar multianual (CFM), să 

se analizeze și, prin urmare, să se sporească valoarea adăugată a finanțării acordate de 

UE pentru atingerea obiectivelor privind competitivitatea, creșterea, ocuparea forței de 

muncă și tranziția energetică stabilite de Uniune; invită Comisia să adopte o 

metodologie mai clară pentru îmbunătățirea monitorizării fondurilor și cheltuielilor UE 

legate de obiectivele Strategiei Europa 2020, pentru a se putea realiza evaluări de 

impact mai bune; 

42. invită, de asemenea, Comisia să raporteze cu privire la potențialul impact negativ pe 

care l-ar putea avea întârzierea plăților asupra angajamentelor asumate de statele 

membre în contextul semestrului european; 

43. observă că, până în prezent, în multe state membre, eficiența administrațiilor publice nu 

a crescut, deși realizarea unor îmbunătățiri în acest sens ar contribui la realizarea de 

economii prin raționalizarea organizării și reducerea birocrației cu care se confruntă 

întreprinderile și cetățenii; 

44. salută faptul că, în Analiza anuală a creșterii pentru 2015, Comisia a scos în evidență 

importanța economică a fondurilor structurale și de investiții europene (inclusiv a 

inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor); reamintește că aceste 

fonduri reprezintă, în medie, în UE, 10% din totalul investițiilor publice, însă această 

situație diferă de la o țară la alta, reprezentând în unele state membre până la 80% din 

investițiile publice; subliniază că fondurile structurale și de investiții reprezintă un bun 

exemplu de sinergie între bugetul european și bugetele naționale în baza unor obiective 

convenite de comun acord și consacrate în acorduri de parteneriat privind creșterea și 

investițiile, în conformitate cu Strategia Europa 2020; sprijină orice efort în sensul 

punerii în comun, în mod inteligent, a mijloacelor bugetare de la nivel european și 

național în vederea sporirii eficienței, stimulării economiei și reducerii deficitelor 

naționale prin intermediul efectului pozitiv al partajării resurselor; 

45. subliniază necesitatea stringentă de a combate în mod eficient frauda fiscală, care 

lipsește, eventual, bugetul UE de resurse importante; 

46. invită Comisia să prezinte o analiză a eventualului impact al redistribuirii fondurilor de 

la programele UE, precum Mecanismul pentru interconectarea Europei și Orizont 2020; 



47. invită statele membre să completeze planul de investiții, al cărui obiectiv este să asigure 

un impact maxim al cheltuielilor publice și să atragă investiții private; 

 

o 

o     o 

48. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, parlamentelor naționale și 

Băncii Centrale Europene. 

 


