
DT\1015153RO.doc PE526.312v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri constituționale

13.1.2014

DOCUMENT DE LUCRU

referitor la Raportul de cercetare privind rolul și operațiunile troicii (BCE, 
Comisia și FMI) în ceea ce privește țările care fac parte din programul zonei 
euro

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportor: Helmut Scholz



PE526.312v01-00 2/3 DT\1015153RO.doc

RO

La începutul anului 2010, atunci când efectele crizei financiare au pus în pericol întreaga 
economie a Greciei, UE nu era pregătită pentru o asemenea situație într-unul din statele 
membre aparținând zonei euro. În articolul 143 din TFUE s-au stabilit mecanismele de criză 
în cazul țărilor din afara zonei euro, temeiul juridic lipsind pentru țările care au euro drept 
monedă. În perioada care a urmat, statele membre au creat pas cu pas un mecanism de 
stabilizare pentru acele țări al căror temei juridic nu se înscrie în dreptul primar al UE. Rolul 
și responsabilitatea Comisiei Europene și a BCE, care și-au asumat sarcini concrete în cadrul 
acestui mecanism de stabilizare, au rămas neschimbate. În calitate de membri ai troicii, 
ambele instituții europene negociază împreună cu FMI măsurile concrete de reformă care 
trebuie îndeplinite ca o condiție prealabilă pentru ajutoarele financiare. 
Nu există nicio îndoială asupra faptului că reputația politică a Uniunii Europene are mult de 

suferit din cauza reacției la criză. Alegerea politicilor în țările care participă la program, 

efectuată fără consultarea partenerilor sociali și adesea cu o foarte slabă participare a 

parlamentelor naționale în cauză, a avut un impact grav și profund asupra drepturilor sociale 

fundamentale, inclusiv asupra drepturilor de negociere colectivă și drepturilor muncii, 

protecției sociale, libertății de asociere, sănătății, educației și sectorului locuințelor. Ea a fost 

foarte criticată, de exemplu, de către OIM, Comitetul european privind drepturile sociale, 

precum și de Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. În această 

privință, instituțiile UE care fac parte din troică au încălcat mai multe obligații care le sunt 

impuse în special prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și și-au depășit 

parțial competențele conferite prin tratate.

Totuși, daunele aduse reputației Uniunii nu sunt în totalitate justificate întrucât troica nu poate 

fi trasă la răspundere în fața niciunei instanțe democratice și nu funcționează în conformitate 

cu tratatele UE. Nici Comisia Europeană sau Banca Centrală Europeană nu funcționează în 

conformitate cu rolurile lor atribuite prin tratate.

Obiectivul acestui document este de a supune sistemul de ajutor financiar unui control și unei 

răspunderi parlamentare adecvate în cadrul tratatelor UE, precum și de a sublinia nevoia unei 

modificări a tratatului în vederea creării unui instrument unic de ajutor financiar pentru toate 

statele membre în cadrul comunitar. O soluție ar putea fi crearea unui Fond Monetar 

European. Se impune nevoia urgentă de a identifica deficiențele metodelor de lucru ale troicii, 

de a clarifica sarcinile fiecărei instituții participante, relațiile lor cu Eurogrupul și obligația lor 

juridică de a acționa în conformitate cu necesitatea de a garanta stabilitatea atât financiară cât 

și socială. 

Este probabil ca implicarea Parlamentului European în stabilirea mandatului instituțiilor UE 

care fac parte din troică și obligația acestora de a da socoteală în fața Parlamentului pentru 

legalitatea și utilitatea politică a acțiunilor lor ar fi contribuit la atenuarea consecințelor 

negative ale recomandărilor acestora. O asemenea implicare din partea Parlamentului ar fi 

presupus cel puțin un cadru mai democratic în care politicile ar fi putut fi contestate și ar fi 

putut fi explorate alte linii de acțiune. Reacțiile la criză pot dobândi legitimitatea necesară 

numai dacă Parlamentul European are dreptul de a accesa informațiile care încă lipsesc și de a 

fi implicat în procesul decizional politic. 
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Fiind singura instituție europeană aleasă prin vot direct, Parlamentul European trebuie să 

îndeplinească un rol de lider în cadrul controlului parlamentar desfășurat de MES, Comisia 

Europeană și BCE, implicând și parlamentele naționale la nevoie. Implicarea partenerilor 

sociali în dialogul economic trebuie să figureze în agenda politică și ar trebui să respecte pe 

deplin tratatele. 

În cazul în care Comisia face parte din troică, trebuie să acționeze respectând în totalitate 

obligațiile sale în temeiul tratatelor, evitând orice posibilă contradicție cu rolul său de 

„gardian al tratatului”. Ea trebuie să răspundă în fața PE și să se prezinte periodic înaintea 

comisiei competente din Parlament la cererea acestuia sau din proprie inițiativă. 

Participarea BCE la troica este stabilită vag în Tratatul privind MES („în legătură cu Comisia 

Europeană”) și generează probleme de natură constituțională în ceea ce privește independența 

BCE, după cum prevede art. 130 din TFUE. Pe durata procesului de negociere este nevoie ca 

BCE să fie pe deplin informată, dar ea nu ar trebui considerată drept partener de negocieri, 

deoarece acest lucru ar putea duce la un conflict de interese.

Ar trebui redefinită relația zonei euro cu FMI, în vederea unei eliminări treptate a implicării 

directe a FMI în soluționarea problemelor legate de datoriile suverane din zona euro.


