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„Marile orientări de politică economică:

Revizuirea ciclului: Care sunt provocările la adresa politicii economice la nivel european şi 
naţional?"

„Supravegherea financiară europeană, gestionarea crizei de pe pieţele financiare”

Bruxelles, 22-23 ianuarie 2008
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„Marile orientări de politică economică:
Revizuirea ciclului: Care sunt provocările la adresa 
politicii economice la nivel european şi naţional?”

„Supravegherea financiară europeană, gestionarea 
crizei de pe pieţele financiare”

Dezbatere cu parlamente naţionale

Bruxelles, 22-23 ianuarie 2008

ÎNTREBĂRI PENTRU PARLAMENTELE NAŢIONALE

POLITICI ECONOMICE

1.+2. Comisia pentru afaceri europene a Camerei Comunelor a făcut următoarele remarci cu 
privire la document, în cel de al şaselea raport al său din sesiunea parlamentară 2007-2008 
(HC 16-vi):

Istoric
5.1 Conform Comisiei Europene, reacţia comunitară în faţa globalizării a constituit un 
element central al agendei sale de politici, odată cu identificarea provocărilor-cheie din 
domeniul inovării, al energiei, al migraţiei, al educaţiei şi al demografiei, cu ocazia reuniunii 
informale a Consiliului European de la Hampton Court, în octombrie 2005. Comisia 
subliniază, totodată, prezenţa tot mai pregnantă a globalizării în conştiinţa publicului, 
punând sub semnul întrebării unele dintre principiile fundamentale ale economiei mondiale şi 
ale interesului economic naţional, şi generând noi aşteptări în privinţa adaptării la 
schimbări. Comisia subliniază necesitatea definitivării acestei dezbateri în cadrul 
Comunităţii, pentru ca aceasta să poată oferi o soluţie structurată la „cea mai solicitantă 
dintre provocări”, scop în care Comisia a prezentat această comunicare, ca bază pentru 
discutarea unei politici strategice la reuniunea informală a Consiliului European din 18-19 
octombrie 2007. 

Documentul actual
5.2 Comisia menţionează că reuniunea de la Hampton Court a recunoscut avantajele 
abordării fenomenului de globalizare la scară continentală, fapt reconfirmat şi de deciziile 
luate la Consiliul European din primăvara anului 2007, privind energia şi schimbările 
climatice. Sugerează, de asemenea, că economia europeană funcţionează satisfăcător, 
strategia de la Lisabona evoluând către centrul procesului de reformă economică. Astfel, 
Europa a beneficiat în 2006 de o creştere solidă şi de crearea de numeroase locuri de muncă, 
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preconizându-se ca această creştere să rămână în jur de 2,75% în 2007, deşi Comisia indică 
aici că probabila încetinire a economiei SUA a crescut în mare măsură riscurile pentru 2008, 
solicitând o reacţie „consistentă şi fermă” la nivel de politici. Comisia conchide, de aceea, că 
Comunitatea trebuie să se sprijine pe fundamentele ce au fost deja create, atât intern, cât şi 
extern. 
5.3 Comisia menţionează că o revizuire a politicilor interne este deja în desfăşurare, 
incluzând: 

- Realizarea la maxim a potenţialului pieţei interne 
Comisia este pe cale de a finaliza revizuirea sa cuprinzătoare, menită să asigure că piaţa 
internă continuă să creeze creştere economică şi locuri de muncă în lumea globalizată, 
obiectivul reprezentându-l o Europă ce se poate baza pe o industrie competitivă, inovativă şi 
puternică, o Europă care realizează la maxim potenţialul serviciilor, o Europă în care 
consumatorii şi producătorii au parte de beneficii maxime, o Europă a căror standarde au 
impact la nivel internaţional. 

- Reacţia în faţa noilor realităţi sociale din Europa
Comisia face trimitere la amplele schimbări în curs, în modelele de ocupare a forţei de 
muncă, în structura familiei, în modurile de viaţă şi în structurile de asistenţă tradiţionale, 
reflectând presiunile demografice crescânde asupra unei societăţi în curs de îmbătrânire. 
Comisia afirmă că noile realităţi necesită metode mai eficiente de a garanta cetăţenilor 
dreptul la muncă, la educaţie, la servicii sociale, la asistenţă medicală şi la alte forme de 
protecţie socială, şi că reacţiile la nivelul politicilor în aceste domenii trebuie să ţină cont de 
fenomenul de globalizare. 

- Migraţia într-o Europă în globalizare
Comisia afirmă că o Europă fără graniţe interne, cerinţele în schimbare ale unei societăţi în 
curs de îmbătrânire, precum şi o piaţă a muncii în permanentă evoluţie au pus sub semnul 
întrebării principiile privind migraţia din afara Comunităţii, şi că o nouă abordare globală 
este necesară, care să concilieze riscul lipsei de ofertă de forţă de muncă, impactul economic, 
consecinţele sociale negative, politicile de integrare şi obiectivele de politică externă. 

PIAŢA FINANCIARĂ

4. Comisia pentru finanţe a colectat în mod periodic date de la autorităţile naţionale de control 
şi a întreprins, de asemenea, o audiere privind stabilitatea financiară, în februarie 2007 (a se 
vedea legătura de mai jos). În activitatea sa, comisia colectează periodic date ce provin de la 
Autoritatea pentru servicii financiare. Date mai recente au fost culese în vederea elaborării 
unui răspuns la întrebarea nr. 6.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmtreasy/292/7020101.htm

5. Comisia pentru finanţe prezentat punctul său de vedere faţă de reglementările europene în 
materie de servicii financiare în raportul său, publicat în iunie 2006 (a se vedea legătura de 
mai jos). Au fost avute în vedere anumite aspecte transfrontaliere, pentru elaborarea unui 
răspuns la întrebarea nr. 6.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmtreasy/778/77802.htm
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6. Comisia pentru finanţe a reacţionat în faţa crizei financiare declanşate în august 2007, 
iniţiind o anchetă sub titlul Stabilitate financiară şi transparenţă. Audierile au început în 
septembrie 2007 şi sunt programate până în ianuarie 2008. Au fost citaţi ca martori Banca 
Angliei, Autoritatea pentru servicii financiare, ministrul de finanţe, agenţii de rating, bănci de 
investiţii, Northern Rock plc, auditori şi experţi. Stenogramele audierilor sunt disponibile pe 
site-ul internet al comisiei. Comisia are în vedere publicarea unui raport în 2008, în care va 
prezenta concluziile sale cu privire la elementele cercetate.
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