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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul și operațiunile troicii (BCE, Comisia și FMI) în ceea ce privește țările 
care fac parte din programul zonei euro
(2013/2277(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 7, 
articolul 136 coroborat cu articolul 121 și articolul 174,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 3,

– 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 Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate (MES),

– având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 20132,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la prioritățile Parlamentului 
European privind programul de lucru al Comisiei pentru 20143,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2013 referitoare la pregătirea reuniunii 
Consiliului European (27-28 iunie 2013) – Procesul decizional democratic în viitoarea 
UEM4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind raportul președinților Consiliului European, Comisiei Europene, Băncii 
Centrale Europene și Eurogrupului, intitulat „Către o veritabilă uniune economică și 
monetară”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 referitoare la criza financiară, economică și 
socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate6,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 
economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport 

                                               
1 JO L 140, 27.5.2013, p. 1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0447.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0332.
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0269.
5 Texte adoptate, P7_TA(2012)0430.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0331.



PE526.111v01-00 4/14 PR\1013481RO.doc

RO

la jumătatea perioadei)1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 
Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2013),

A. întrucât troica, alcătuită din Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE) și 
Fondul Monetar Internațional (FMI), își are originile în decizia din 25 martie 2010 a 
șefilor de stat și de guvern din zona euro pentru acordarea de împrumuturi condiționale 
Greciei și care, începând de atunci, a devenit funcțională și pentru Portugalia, Irlanda și 
Cipru;

B. întrucât, în cadrul troicii, Comisia este responsabilă pentru negocierea condițiilor de 
asistență financiară pentru statele membre din zona euro, „în cooperare cu BCE” și, „dacă 
este posibil, împreună cu FMI”, asistență financiară denumită în continuare „asistență UE-
FMI”;

C. întrucât troica este structura de bază pentru negocieri între creditorii oficiali și guvernele 
țărilor beneficiare, precum și pentru analizarea punerii în aplicare a programelor de 
ajustare; întrucât, pentru partea europeană, deciziile finale privind asistența financiară și 
condiționalitatea sunt luate de Eurogrup;

D. întrucât troica, împreună cu statele membre în cauză, este responsabilă și pentru pregătirea 
deciziilor formale ale Eurogrupului;

E. întrucât mai multe state membre din afara zonei euro au primit deja sau primesc asistență
din partea UE în temeiul articolului 143 din TFUE, împreună cu FMI;

F. întrucât UE a creat mai multe mecanisme ad hoc pentru furnizarea de asistență financiară 
pentru țări din zona euro, mai întâi prin împrumuturi bilaterale, inclusiv din mai multe țări 
din afara zonei euro, apoi prin FESF și MESF și, în cele din urmă, prin MES, care a fost 
conceput să înlocuiască toate celelalte mecanisme;

G. întrucât un memorandum de înțelegere (MoU) este un acord între statul membru în cauză 
și troica, care este rezultatul negocierilor și prin care un stat membru se angajează să 
realizeze o serie de măsuri în schimbul asistenței financiare; întrucât Tratatul privind MES 
stipulează că un stat membru care solicită asistență din partea MES trebuie să depună, de 
asemenea, o cerere de asistență la FMI;

H. întrucât suma totală a asistenței financiare din cadrul celor patru programe este fără 
precedent, precum sunt și durata și forma programelor, ceea ce a dus la o situație 
neobișnuită în care asistența aproape că a înlocuit în mod exclusiv finanțarea obișnuită 
furnizată de piețe;

I. întrucât situația economică și evoluțiile recente din unele state membre au compromis 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
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calitatea standardelor de ocupare a forței de muncă, de protecție socială și de sănătate și 
siguranță;

J. întrucât grupul de lucru pentru Grecia a fost înființat pentru a consolida capacitatea 
administrației elene de a concepe și de a pune în aplicare reforme structurale pentru a 
îmbunătăți funcționarea economiei și a societății și pentru a crea condițiile de redresare 
durabilă și de creare de locuri de muncă, precum și pentru a accelera absorbția de fonduri 
structurale și de coeziune ale UE în Grecia și pentru a furniza resurse esențiale de 
finanțare a investițiilor;

K. întrucât, în Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012, Parlamentul solicită să se aplice troicii 
standarde înalte de responsabilitate democratică la nivelul Uniunii; întrucât o astfel de 
responsabilitate impune în special ca troica să fie audiată în cadrul Parlamentului 
European înainte de a-și prelua sarcinile sale și să fie supusă unei reportări periodice către 
Parlamentul European și unui control democratic exercitat de Parlamentul European;

L. întrucât, pe termen scurt, programele erau menite în primul rând să evite un faliment 
necontrolat și să oprească speculațiile în materie de datorie suverană; întrucât, pe termen 
mediu, scopul era să se asigure că fondurile oferite ca împrumut vor fi rambursate, 
evitându-se astfel pierderi financiare considerabile care ar fi suportate de contribuabilii din 
țările care furnizează asistență și garantează fondurile; întrucât se impune, de asemenea, 
ca programele să asigure o creștere economică durabilă și o reducere efectivă a datoriilor 
pe termen mediu și lung; întrucât programele nu erau adecvate pentru a corecta în 
totalitate dezechilibrele macroeconomice care s-au acumulat uneori de-a lungul deceniilor,

Situația economică din țările cărora li se aplică un program la începutul crizei

1. consideră că declanșatorii exacți ai crizei erau diferiți în toate cele patru state membre;

2. constată că, anterior începerii programului de asistență UE-FMI, inițiat în primăvara 
anului 2010, exista o frică dublă asociată cu „insolvența” și „nesustenabilitatea” finanțelor 
publice ale Greciei ca urmare a scăderii constante a competitivității economiei elene și a 
deceniilor de politică fiscală imprudentă, deficitul public atingând 15,7 % din PIB în 
2009, iar raportul datorie-PIB urmând o creștere continuă începând cu 2003 când era de 
97,4 %, atingând 1297 % în 2009 și 156,9 % în 2012;

3. constată că Grecia a intrat în recesiune în al patrulea trimestru din 2008; constată că țara a 
avut șase trimestre de rată negativă de creștere a PIB-ului, care în cel de al șaptelea a dus 
la activarea programului de asistență; constată că există o legătură strânsă între creșterea 
datoriei publice și încetinirea ciclică a creșterii economice, datoria publică crescând de la 
254,7 miliarde de euro la sfârșitul celui de al treilea semestru din 2008 la 314,1 miliarde 
de euro la sfârșitul celui de al doilea semestru din 2010;

4. constată că, la începutul programului de asistență UE-FMI, economia portugheză suferea 
de mai mulți ani de o creștere scăzută a PIB-ului și a productivității, iar această lipsă de 
creștere, împreună cu impactul crizei financiare mondiale, a avut ca rezultat un deficit 
fiscal mare și un nivel ridicat al datoriei, majorând costurile de refinanțare ale Portugaliei 
de pe piețele de capital la niveluri nesustenabile; constată, în acest context, că în 2007 rata 
de creștere a Portugaliei atinsese 2,4 %, deficitul său fiscal 3,1 %, nivelul datoriei sale 
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62,7 %, iar deficitul de cont curent 10,2% din PIB, rata șomajului fiind de 8,1 %;

5. constată că, la începutul programului de asistență UE-FMI, economia irlandeză tocmai 
suferise o criză bancară cu dimensiuni fără precedent, cauzând scăderea PIB-ului cu 6,3 % 
în 2009 (1,1 % în 2010) de la un nivel pozitiv de creștere de 5 % al PIB-ului din 2007, 
creșterea ratei șomajului de la 4,7 % în 2007 la 13,7% în 2010 și – cel mai dăunător efect 
–, un deficit al balanței de plăți publice în 2010 de 30,6 %, o tendință de scădere de la un 
surplus în 2007 (0,2 %); constată în continuare că, în deceniul anterior programului de 
asistență, economia irlandeză a avut o perioadă prelungită de rate reale ale dobânzii 
negative;

6. constată că, la începutul programului de asistență UE-FMI în 2013, existau de mult timp 
speculațiile privind instabilitatea sistemică a economiei cipriote, printre altele, din cauza 
expunerii băncilor cipriote la societăți locale de proprietăți supraîndatorate, a crizei 
datoriilor din Grecia, a declasificării titlurilor de stat cipriote de către agențiile de rating 
internaționale, a imposibilității de restituire a cheltuielilor publice de pe piețele 
internaționale și a ezitării inițiale a guvernului de a restructura sectorul financiar 
problematic;

Asistența financiară UE-FMI, conținutul memorandumurilor de înțelegere și al politicilor 
puse în aplicare

7. constată că acordul inițial dintre autoritățile elene, pe de o parte, și UE și FMI, pe de altă 
parte, a fost adoptat la 2 mai 2010 în memorandumurile de înțelegere relevante care 
conțineau condițiile de politică pentru asistența financiară UE-FMI; constată în continuare 
că, ulterior unor cinci analize și unui succes insuficient al primului program, a trebuit să 
fie adoptat un al doilea program în martie 2012, care a fost analiza de trei ori de atunci;

8. constată că acordul inițial dintre autoritățile portugheze, pe de o parte, și UE și FMI, pe de 
altă parte, a fost adoptat la 17 mai 2011 în memorandumurile de înțelegere relevante care 
conțineau condițiile de politică pentru asistența financiară UE-FMI; constată în continuare 
că programul portughez a fost analizat periodic de atunci, ceea ce a dus la cea de a opta 
analiză și cea de a noua analiză trimestriale combinate ale programului de ajustare 
economică al Portugaliei;

9. constată că acordul inițial dintre autoritățile irlandeze și UE și FMI a fost adoptat la 
7 decembrie 2010 în memorandumurile de înțelegere relevante care conțineau condițiile 
de politică pentru asistența financiară UE-FMI; constată în continuare că programul 
irlandez a fost analizat periodic de atunci, ceea ce a dus la o a douăsprezecea analiză finală 
la 9 decembrie 2013, care a marcat finalizarea iminentă a programului irlandez;

10. constată că cererea inițială de asistență financiară a fost depusă de Cipru la 25 iunie 2012, 
dar că diferențele de poziție privind condiționalitatea, precum și respingerea unui proiect 
inițial de program de către parlamentul cipriot au întârziat acordul final privind programul 
de asistență UE-FMI până la 24 aprilie (UE) și, respectiv, 15 mai 2013 (FMI), iar la 
30 aprilie 2013 Camera reprezentanților cipriotă a avizat în final „noul” acord;

11. constată că FMI este instituția mondială însărcinată să ofere asistență financiară 
condițională statelor care au probleme în domeniul balanței de plăți; subliniază faptul că 
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toate statele membre sunt membre ale FMI și, prin urmare, au dreptul să solicite asistență;

12. regretă profund că instituțiile UE și cele internaționale, inclusiv FMI, nu sunt pregătite 
pentru o criză a datoriilor suverane de mare magnitudine în interiorul uniunii monetare;

13. recunoaște totuși că a fost unică provocarea imensă cu care s-a confruntat troica și care a 
dus la criză, ca urmare a nivelului scăzut al reglementării serviciilor financiare, a 
dezechilibrelor macroeconomice mari și a faptului că o serie de instrumente, precum 
deprecierea externă, nu erau disponibile din cauza constrângerilor impuse de uniunea 
monetară; constată, în plus, că nu mai era timp, trebuiau eliminate obstacole juridice, frica 
de dezintegrare a zonei euro era palpabilă, trebuia să se ajungă la acorduri politice, 
creșterea economiei mondiale era încetinită, iar mai multe țări care vroiau să contribuie 
prin sprijin financiar și-au văzut propria datorie publică și privată crescând în mod 
alarmant;

14. regretă lipsa de transparență din cadrul negocierilor privind memorandumurile de 
înțelegere; constată necesitatea de a evalua dacă documentele formale au fost comunicate 
în mod clar și în timp util parlamentelor naționale și Parlamentului European; constată în 
continuare eventualul impact negativ al unor astfel de practici asupra drepturilor 
cetățenilor și a situației politice din cadrul țărilor în cauză;

15. regretă profund că recomandările din memorandumurile de înțelegere marchează o abatere 
de la gândirea inițiată de strategia de la Lisabona și strategiile Europa 2020; subliniază 
totuși că această situație poate fi explicată parțial, chiar dacă nu este pe deplin justificată, 
de faptul că programele trebuiau să fie puse în aplicare sub constrângeri temporale 
considerabile și într-un mediu politic dificil;

16. regretă că programele pentru Grecia, Irlanda și Portugalia includ o serie de prescripții 
detaliate pentru reforme ale sistemelor de sănătate și reduceri de cheltuieli; regretă că 
programele nu se supun Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv 
articolului 168 alineatul (7) din TFUE;

Situația economică și socială actuală

17. regretă profund că începând cu 2008 inegalitatea distribuției veniturilor a crescut peste 
medie în cele patru țări și că reducerile prestațiilor sociale și creșterea șomajului cresc 
nivelurile de sărăcie; 

18. indică nivelul inacceptabil al șomajului în rândul tinerilor din cele patru state membre 
cărora li se aplică programe de asistență; indică în special creșterea bruscă a șomajului în 
rândul tinerilor din Grecia, Cipru și Portugalia;

19. salută sfârșitul programului pentru Irlanda și sfârșitul preconizat al programului pentru 
Portugalia; regretă lipsa progresului din Grecia, în ciuda reformelor fără precedent care au 
fost întreprinse;

Troica, dimensiunea economică, baza teoretică și impactul deciziilor 

20. subliniază că sunt necesare modele economice adecvate pentru a elabora programe de 
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ajustare credibile și eficiente; regretă că nu sunt mereu disponibile statistici și informații 
adecvate; subliniază că în Grecia exista fraudă la scară largă în acest sens în anii anteriori 
instituirii programului;

21. constată că asistența financiară, pe termen lung, a dus la evitarea unui faliment necontrolat 
asupra datoriei suverane care a fi avut consecințe economice și sociale extrem de grave, 
precum și a unor externalități pentru alte țări de o magnitudine inestimabilă și, posibil, a 
unei ieșiri forțate a țărilor din zona euro; constată în continuare că nu există nicio garanție 
că acestea vor fi evitate pe termen lung; constată, de asemenea, că asistența financiară și 
programul de ajustare din Grecia nu a împiedicat un faliment controlat și nici externalități 
ale crizei pentru alte state membre; regretă profund încetinirea economică și socială care 
au devenit evidentă atunci când au fost aplicate corecții fiscale și macroeconomice;

22. constată că, de la început, troica a publicat documente complete privind diagnosticul, 
strategia de depășire a problemelor, un set de măsuri de politică elaborat împreună cu 
guvernul național în cauză și prognoze economice, toate fiind actualizate periodic;

23. regretă profund totuși ipotezele uneori prea optimiste enunțate de troica, în special în ceea 
ce privește creșterea economică, dar și recunoașterea insuficientă a rezistenței politice față 
de schimbare din unele state membre; regretă profund, de asemenea, că acestea afectează 
analiza troicii privind interconexiunea dintre consolidarea fiscală și creșterea economică; 
constată că, în consecință, obiectivele fiscale nu au putut fi îndeplinite;

24. regretă că reducerea deficitelor structurale din toate țările cărora li se aplică un program, 
încă de la începutul programelor lor de asistență corespunzătoare, nu a dus încă la o 
reducere a raportului datorii publice-PIB; subliniază că, în schimb, raportul datorii 
publice-PIB a crescut brusc în toate țările cărora li se aplică un program;

25. consideră că multiplicatorii fiscali sunt dificil de evaluat cu exactitate; amintește că, în 
această privință, FMI a admis că subestimeze multiplicatorii fiscali în prognozele sale de 
creștere economică înainte de octombrie 2012, dar Comisia a declarat, în noiembrie 2012, 
că erorile de prognozare nu erau cauzate de subestimarea multiplicatorilor fiscali; 
subliniază că nu i s-a dat curs acestei exprimări a dezacordului public dintre Comisie și 
FMI;

26. subliniază că, deși obiectivul declarat al FMI din operațiunile sale de asistență din cadrul 
troicii este deprecierea internă, Comisia nu a avizat niciodată în mod clar acest obiectiv; 
constată că obiectivul evidențiat de Comisie în toate cele patru țări cărora li se aplică un 
program în cauză a fost mai degrabă consolidarea fiscală;

27. consideră că a fost acordată prea puțină atenție atenuării impactului negativ al strategiilor 
de ajustare în țările cărora li se aplică un program;

28. subliniază că răspunderea la nivel național este importantă și neimplementarea măsurilor 
convenite are consecințe în ceea ce privește rezultatele așteptate; 

Troica – dimensiunea instituțională și legitimitatea democratică

29. constată că mandatul troicii a fost perceput ca fiind neclar și lipsit de transparență;
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30. subliniază că din cauza caracterului său ad hoc nu există niciun temei juridic adecvat 
pentru a institui troica pe baza dreptului primar al Uniunii;

31. constată recunoașterea de către președintele Eurogrupului în fața Parlamentului European 
a faptului că Eurogrupul a avizat recomandările troicii fără a examina implicațiile lor 
politice specifice;

32. ia act de rolul dublu al Comisiei în cadrul troicii ca agent al statelor membre și instituție a 
UE; atrage atenția asupra faptului că pot exista, prin urmare conflicte de interese în cadrul 
Comisiei între rolul său din cadrul troicii și responsabilitatea sa în calitate de gardian al 
tratatelor, în special în politici privind, de exemplu, concurența și ajutorul de stat;

33. indică, de asemenea, un eventual conflict de interese între actualul rol al BCE din cadrul 
troicii în calitate de „consilier tehnic” și funcția sa de creditor al celor patru state membre, 
precum și mandatul său în temeiul tratatului;

34. constată că rolul BCE nu este suficient definit, astfel cum se prevede în Tratatul privind 
MES că Comisia ar trebui să lucreze „în cooperare cu BCE”, astfel reducându-se rolul 
BCE la cel de furnizor de expertiză; constată în continuare că mandatul BCE este limitat 
de TFUE la politica monetară și că implicarea BCE în orice aspect legat de politici 
bugetare, fiscale și structurale este, prin urmare, un temei juridic incert;

35. indică responsabilitatea democratică slabă în general a troicii din țările cărora li se aplică 
un program la nivel național; constată totuși că această responsabilitate democratică diferă 
între țări, în funcție de voința organelor executive naționale;

36. constată că deciziile formale sunt luate atât de Eurogrup, cât și de FMI, acordându-se în 
prezent un rol esențial MES, întrucât este organizația responsabilă cu deciziile privind 
asistența financiară, punându-se astfel în centrul oricărei decizii luate guvernele, inclusiv 
cele ale statelor membre direct vizate;

37. indică faptul că MES are un caracter interguvernamental, se supune regulii de unanimitate 
și face obiectul influenței politice exercitate de miniștrii de finanțate, de șefii de stat și de 
guvernele, precum și de parlamentele naționale;

Propuneri și recomandări

38. reiterează solicitarea sa ca toate deciziile privind consolidarea UEM să fie luate pe baza 
Tratatului privind Uniunea Europeană; este de părere că orice abatere de la metoda 
comunitară și utilizarea sporită a acordurilor interguvernamentale vor avea drept efect 
divizarea și slăbirea Uniunii, inclusiv a zonei euro;

39. subliniază că MES ar trebui să evolueze către o gestionare după metode comunitare astfel 
cum se prevede în Tratatul privind MES și solicită ca MES să răspunsă în fața 
Parlamentului European, inclusiv în ceea ce privește deciziile de acordare a asistenței 
financiare, pentru a se exercita o responsabilitate democratică asupra MES;

40. îndeamnă ca, pe termen scurt, să se aibă în vedere modificarea Tratatului privind MES 
pentru a permite adoptarea de decizii standard mai degrabă cu majoritate calificată decât 
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prin unanimitate și pentru a permite acordarea de asistență preventivă;

41. solicită implicarea partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare de programe de 
ajustare, actuale și viitoare;

42. solicită ca troica să profite de dezbaterea actuală privind multiplicatorii fiscali și să ia în 
considerare revizuirea memorandumurilor de înțelegere pe baza celor mai recente 
rezultate empirice;

43. este preocupat, în special, de îmbunătățirea responsabilității Comisiei atunci când 
acționează în calitatea sa de membru al troicii; solicită ca reprezentantul (reprezentanții) 
Comisiei în cadrul troicii să fie audiat (audiați) în fața Parlamentului European înainte de 
asumarea atribuțiilor lor și să fie supus (supuși) obligației de a raporta în mod regulat 
Parlamentului European;

44. solicită o reevaluare a procesului decizional al Eurogrupului, modificând 
memorandumurile de înțelegere cu statele membre care primesc asistență financiară UE-
FMI pentru a include o responsabilitate democratică adecvată atât la nivel național, cât și 
la nivel european; solicită să fie stabilite orientări europene pentru a se asigura un control 
democratic adecvat al punerii în aplicare de măsuri la nivel național;

45. este de părere că ar trebui analizată opțiunea unei modificări a tratatului care să permită 
extinderea domeniului de aplicare al actualului articol 143 din TFUE la toate statele 
membre, în loc să fie restricționat la state membre din afara zonei euro; în mod similar, 
este de părere că ar trebui analizată, de asemenea, opțiunea unei modificări a tratatului 
pentru a se crea un fond monetar european în cadrul comunitar ca o alternativă la FMI; 
consideră în continuare că alte aspecte care trebuie evaluate includ cadrul instituțional 
actual al troicii, implicarea BCE în analizarea programului și implicarea obligatorie a FMI 
în programele de asistență din zona euro, astfel cum este consacrat în Tratatul privind 
MES;

46. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și Băncii Centrale Europene.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul global al raportului este de a evalua funcționarea troicii în cadrul programelor în 
curs de desfășurare în cele patru țări: Grecia, Portugalia, Irlanda și Cipru. Acesta include 
următoarele elemente care trebuie să fie supuse controlului: 

- temeiul juridic, mandatul și structura troicii;

- procesul decizional din cadrul instituțiilor și în legătură cu alte „instituții” (de 
exemplu, Eurogrupul, miniștrii naționali de finanțe etc.)

- legitimitatea democratică; 

- baza „teoretică” pentru decizii (statistici, prognoze, așteptări economice etc.);

- consecințele activității troicii (inclusiv, examinarea unor posibile contravenții sau 
administrări defectuoase). 

Coraportorii ar dori să sublinieze că prezentul proiect de raport este o bază pentru discuțiile 
politice ulterioare, pentru delegații în state membre relevante și pentru audieri ale diverselor 
părți interesate la începutul anului 2014. Înregistrează istoria și situația actuală, dar nu 
încearcă să tragă concluzii finale sau să formuleze recomandări care trebuie desprinse ulterior 
unei activități considerabile din următoarele luni. 

Ca prim demers, chestionarul de mai jos a fost trimis la 22 noiembrie 2013 factorilor de 
decizie de la nivelul UE (A), precum și guvernelor naționale din cele patru state membre în 
cauză (B). Răspunsurile vor fi evaluate în cursul procedurii.

A. Chestionar adresat Comisiei Europene, BCE, FMI, Eurogrupului și Consiliului 
European 

CONCEPEREA ȘI ADOPTAREA PROGRAMELOR DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ

1. Cine a decis în numele instituției dumneavoastră implicarea în programele de asistență 
financiară a EL, IE, PT și, respectiv, CY? Respectiv, când au fost luate aceste decizii?

2. Care a fost rolul și, respectiv, funcția dumneavoastră în cadrul negocierilor și al instituirii 
programului de asistență financiară, inclusiv în cadrul definirii obiectivelor de politică și a 
principalelor măsuri, precum și în cadrul punerii lor în aplicare în EL, IE, PT și, respectiv, 
CY? În conformitate cu ce criterii au fost identificate prioritățile de reformă?

3. Vă rugăm, descrieți în detaliu ipotezele și metodologia (în special în ceea ce privește 
multiplicatorii fiscali) folosite pentru a prognoza sustenabilitatea datoriei la începutul și pe 
parcursul fiecărui program și pentru a concepe măsuri fiscale. Care a fost modul de 
operare care a dus la adoptarea proiectelor de programe?

4. Ați primit toate informațiile relevante, inclusiv statistici, din partea statelor membre pentru 
a face o evaluare și un plan corecte pentru planuri optime de asistență?
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5. De ce marjă de manevră au dispus țările în cauză pentru a decide cu privire la conceperea 
măsurilor necesare (consolidare sau reforme structurale)? Vă rugăm, explicați pentru 
fiecare țară. 

6. A prezentat vreun stat membru (EL, IE, PT, CY), ca precondiție pentru aprobarea lor a 
memorandului de înțelegere, o cerere de măsuri speciale ca parte integrantă a 
memorandului de înțelegere? Dacă da, vă rugăm, dezvoltați cu privire la aceste cerințe. 

7. A prezentat vreun alt stat membru, ca precondiție pentru aprobarea lor a acordării de 
asistență financiară, măsuri speciale care să fie incluse în programe? Dacă da, cine a 
prezentat și care au fost măsurile speciale pentru fiecare program?

8. În ce măsură a fost implicat Eurogrupul în conceperea detaliată a programelor? Vă rugăm, 
descrieți în detaliu procesul din cadrul Eurogrupului care a dus la o decizie privind 
conținutul și aprobarea programelor în fiecare caz. A furnizat Eurogrupul un mandat scris 
negociatorilor de la nivelul UE ai troicii, inclusiv, printre altele, obiective și priorități? 

9. Cum și când a raportat troica către Eurogrup/EFC?

10. MES joacă un rol în negocierea și instituirea de programe de asistență financiară? Dacă 
da, în ce măsură?

FUNCȚIONAREA PROGRAMELOR

11. Considerați că toate măsurile de consolidare/reformele structurale au fost 
distribuite/împărțite în mod egal între cetățeni și între sectorul privat și cel public? Vă 
rugăm, explicați. 

12. Vă rugăm, descrieți calitatea cooperării între instituțiile troicii pe teren. Respectiv, ce rol 
au jucat Comisia, BCE și FMI în cadrul acestor activități? Cum sunt propuse/luate de către 
troica măsuri sau decizii concrete?

13. Care a fost interconexiunea dintre „grupul de lucru”, care a fost lansat de Comisie în 2011, 
și troica? 

14. Cum se desfășoară colaborarea cu autoritățile naționale? În ce măsură sunt implicate 
statele membre în cauză în procesul decizional? 

15. Cine adoptă decizia finală privind măsuri concrete care trebuie luate de statele membre în 
cauză?

16. De câte ori au fost audiați reprezentați ai troicii în fața parlamentelor naționale? 
Considerați că măsurile puse în aplicare au beneficiat de responsabilitate și legitimitate 
democratice adecvate? 

17. Au fost executate în mod corect și în timp util programele convenite? Dacă nu, care au 
fost motivele și care au fost consecințele asupra eficacității și eficienței programelor?

18. Câte cazuri de încălcare a legislației naționale cunoașteți în fiecare țară, care contestă 
legalitatea deciziilor care decurg din memorandumul de înțelegere? Comisia și BCE au 
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efectuat o evaluare a conformității și a consecvenței măsurilor negociate cu statele 
membre cu obligațiile privind drepturile fundamentale la nivelul UE menționate în tratate?

19. Sunteți satisfăcuți de obiectivele și rezultatele efective ale programului din fiecare țară?

20. Au fost influențate rezultatele de factori externi, care au apărut în timp ce erau desfășurate 
programele?

21. Ce impact a avut intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 472/2013 asupra punerii în 
aplicare a programului? Vă rugăm, oferiți detalii privind modul și măsura în care 
dispozițiile regulamentului au fost puse în aplicare.

22. În opinia dumneavoastră, ce s-ar fi întâmplat în țările cărora li se aplică un program dacă 
UE și FMI nu ar fi acordat asistență financiară?

23. [Pentru BCE] – Considerați că programul de injecție de capital a fost pus în aplicare în 
mod corect în fiecare țară? Vă rugăm, dezvoltați răspunsul dumneavoastră.

24. [Pentru BCE] – Au sprijinit toți membrii din cadrul Consiliului guvernatorilor al BCE 
toate programele din toate țările? Vă rugăm, explicați orice eventuală abatere. 

25. Ce măsuri au fost luate pentru a se evita conflictele de interese dintre funcția de creditor a 
BCE în ceea ce privește sistemul bancar din statele membre care întâmpină dificultăți 
financiare?

26. [Pentru BCE] – Scurgerile de informații din presă sugerează că BCE a trimis scrisori 
țărilor care fac obiectul programului, solicitând reforme și impunând condiții în schimbul 
unor operațiuni de injecție de capital și de piață deschisă? Au fost trimise astfel de 
scrisori? Dacă da, cui, de ce și care a fost conținutul? 

27. [Pentru FMI] – Au sprijinit toți membrii din cadrul Consiliului director al FMI toate 
programele din toate țările? Vă rugăm, explicați orice eventuală abatere. 

28. [Pentru COM] – Au fost pe teren experți naționali detașați din partea țărilor în chestiune? 
Dacă da, cum ați asigurat independența? În cadrul răspunsului dumneavoastră luați în 
considerare că, în cazul FMI, niciun demnitar din țara implicată nu își desfășoară 
activitatea cu privire la țara respectivă.

29. Potrivit căror criterii au fost selecționate societăți comerciale pentru roluri de 
audit/consultanță pentru instituțiile financiare din statele membre cărora li se aplică un 
program? A existat o procedură de achiziții publice? Dacă nu, din ce motiv?

B. Chestionar trimis statelor membre care fac obiectul unui program de asistență 
financiară?

1. Dacă este cazul, din ce motiv a decis țara dumneavoastră să solicite un program de 
asistență financiară?

2. Ce rol și ce funcție ați avut în negocierea și instituirea programului de asistență financiară 
pentru țara dumneavoastră?
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3. Care a fost rolul parlamentului național în cadrul negocierii memorandumului de 
înțelegere? Cum a fost prezentat parlamentului textul de către guvern? Cum a adoptat 
parlamentul memorandumul de înțelegere final? Au luat parte partenerii sociali la 
discuțiile privind memorandumul de înțelegere?

4. De ce marjă de manevră ați dispus pentru a decide cu privire la conceperea măsurilor 
necesare (consolidare sau reforme structurale)? Vă rugăm, explicați. 

5. Considerați că toate măsurile de consolidare/reformele structurale au fost 
distribuite/împărțite în mod egal între cetățeni? Vă rugăm, explicați. 

6. Vă rugăm, descrieți calitatea cooperării dintre autoritățile dumneavoastră și instituțiile 
troicii pe teren. 

7. Ce impact a avut intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 472/2013 asupra punerii în 
aplicare a programului? Ați folosit dispozițiile regulamentului, în special articolul 7 
alineatul (11)? Dacă nu, din ce motiv?

8. Câte cazuri de încălcare a legislației naționale cunoașteți în țara dumneavoastră, care 
contestă legalitatea deciziilor care decurg din memorandumul de înțelegere;

9. Sunteți satisfăcuți de obiectivele și rezultatele efective ale programului din țara 
dumneavoastră?


