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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări către Comisie privind îmbunătățirea guvernanței economice și a 
cadrului de stabilitate a Uniunii, îndeosebi în zona euro
(2010/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

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

– având în vedere articolele 121, 126, 136, 138 și 352 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene și protocoalele nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive 
și nr. 14 privind Eurogrupul, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 mai 2010 intitulată „Consolidarea 
coordonării politicilor economice” (COM(2010)0250),

– având în vedere recomandarea Comisiei din 27 aprilie 2010 de recomandare a Consiliului 
privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii: 
Partea I a Orientărilor integrate Europa 2020 (SEC(2010)0488),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: o 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Regulamentul Consiliului (UE) nr. 407/2010 din 11 mai 2010 de instituire 
a unui mecanism european de stabilizare financiară1, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de 
înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de 
plăți ale statelor membre2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor 
economice3, 

– având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1467/97 din 7 iulie 1997 privind 
accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv4,

– având în vedere Regulamentul (CE) Nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 
privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată Tratatului de 

                                               
1 JO L 118, 12.5.2010, p. 1.
2 JO L 53, 23.2.2002, p. 1.
3 JO L 209, 2.8.1997, p. 1.
4 JO L 209, 2.8.1997, p. 6.
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instituire a Uniunii Europene1,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010,

– având în vedere concluziile Consiliului din 9-10 mai 2010,

– având în vedere declarația șefilor de stat sau de guvern din zona euro din 7 mai 2010,

– având în vedere declarația șefilor de stat sau de guvern din zona euro din 25 martie 2010,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 25 și 26 martie 2010,

– având în vedere declarația de sprijin acordat Greciei de către statele membre din zona euro 
la 11 aprilie 2010,

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 martie 2010,

– având în vedere concluziile Eurogrupului privind monitorizarea competitivității și a 
dezechilibrelor macroeconomice din interiorul zonei euro din 15 martie 2010,

– având în vedere termenii de referință ai Eurogrupului privind strategiile de ieșire din criză 
și prioritățile de politici pe termen scurt în strategia Europa 2020: implicațiile pentru zona 
euro din 15 martie 2010,

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Bruxelles din 22 și 23 
martie 2005, 

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Lisabona din 23-24 
martie 2000,

– având în vedere Rezoluția Consiliului European din 13 decembrie 1997 referitoare la 
coordonarea politicii economice în etapa a treia a UEM și articolele 109 și 109b din 
Tratatul CE,

– având în vedere Rezoluția Consiliului European referitoare la pactul de stabilitate și 
creștere din 17 iunie 19972,

– având în vedere Rezoluția Consiliului European referitoare la creșterea economică și 
locurile de muncă din 16 iunie 19973,

– având în vedere nota Băncii Centrale Europene referitoare la consolidarea guvernanței 
europene în zona euro din 10 iunie 2010, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010 referitoare la guvernanța economică4,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la calitatea datelor statistice în 
                                               
1 JO L 332, 31.12.1993, p. 7.
2 JO C 236, 2.8.1997, p. 1.
3 JO C 236, 2.8.1997, p. 3.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0224.
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Uniune și competențe sporite în materie de audit ale Comisiei (Eurostat)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2010 referitoare la Declarația anuală pentru 
2009 privind zona euro și finanțele publice2,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2010, intitulată „UE 2020”3,

– având în vedere rezoluția sa din 18 noiembrie 2008 referitoare la EMU@10: Bilanțul celor 
10 ani de Uniune Economică și Monetară și provocările viitoare4,

– având în vedere articolele 42 și 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2010),

A. întrucât recentele evoluții economice au demonstrat în mod clar că coordonarea politicilor 
în cadrul Uniunii nu a funcționat suficient și nici nu a fost pe deplin în conformitate cu 
obligațiile statelor membre, asumate prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), de tratare a politicilor lor economice drept o chestiune de interes comun și de 
coordonare a acestora în cadrul Consiliului corespunzător cu dispozițiile tratatului și cu 
respectarea rolului fundamental al Comisiei Europene în procedura de monitorizare;

B. întrucât coordonarea și monitorizarea economică trebuie consolidate la nivelul Uniunii, cu 
recunoașterea corespunzătoare a principiului subsidiarității și ținând cont de cerințele 
deosebite ale zonei euro și de învățămintele ce pot fi trase din recenta criză economică;

C. întrucât trebuie respectat rolul Comisiei și al Băncii Centrale Europene, așa cum este 
prevăzut în TFUE;

D. întrucât  forța de muncă, elitele și resursele inovative tind să migreze către anumite regiuni 
și întrucât mecanismele UE de solidaritate financiară trebuie în continuare dezvoltate, cu 
concentrarea, îndeosebi, pe cercetare, dezvoltare și educație;

E. întrucât creșterea economică reprezintă o precondiție pentru stabilitatea economică și 
socială;

F. întrucât trebuie căutat un echilibru echitabil între investiții în dezvoltare durabilă și 
evitarea deficitelor excesive în ciclul economic, corespunzător cu angajamentele și 
orientările la nivelul Uniunii; 

G. întrucât deosebirile de nivel de competitivitate și dezechilibrele de cont curent în cadrul 
zonei euro au crescut permanent în timpul anilor anteriori crizei și au persistat în mare în 
timpul crizei;

H. întrucât este necesară o mai bună coordonare, bazată pe respect reciproc, între 
parlamentele naționale și Parlamentul European;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0230.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0072.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0053.
4 JO C 16E, 22.1.2010, p.8.
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I. întrucât orice îmbunătățire a monitorizării și a guvernanței economice trebuie să se bazeze 
pe statistici exacte, corecte și comparabile referitoare la politicile și pozițiile economice 
ale statelor membre vizate; 

J. întrucât TFUE acordă Uniunii competențe sporite de consolidare a guvernanței economice 
în cadrul Uniunii, deși nu pot fi excluse modificări viitoare ale dispozițiilor TFUE;

K. întrucât este necesară adoptarea de legislație secundară cuprinzătoare pentru îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii în acest domeniu; întrucât este esențială o guvernanță economică 
îmbunătățită bazată pe dispozițiile TFUE, ar trebui folosită la maximum metoda 
comunitară și ar trebui respectat rolul fundamental al Comisiei pentru a se asigura 
promovarea de politici de consolidare la nivelul Uniunii;

L. întrucât orice propunere legislativă ar trebui să sprijine stimulente adecvate pentru 
politicile economice durabile de încurajare a creșterii, să evite crearea de hazard moral, să 
corespundă celorlalte norme și instrumente juridice ale UE și să asigure beneficii maxime 
ale monedei euro, ca moneda comună a zonei euro;

M. întrucât trebuie consolidată coerența între investițiile publice pe termen scurt, mediu și 
lung și întrucât aceste investiții, îndeosebi cele privind infrastructura, trebuie utilizate în 
mod eficient și alocate obiectivelor strategiei Europa 2020, îndeosebi pentru cercetare și 
dezvoltare, inovare și educație în vederea creșterii competitivității și îmbunătățirii 
productivității;

N. întrucât diferitele modele de competitivitate existente în Uniune ar trebui să respecte 
prioritățile și necesitățile specifice fiecărei țări, respectând totodată obligațiile prevăzute 
prin TFUE,

1. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European, imediat după consultarea tuturor 
părților interesate și în temeiul dispozițiilor relevante din TFUE, propuneri legislative de 
îmbunătățire a cadrului de guvernanță economică a Uniunii, îndeosebi în cadrul zonei euro 
și respectând recomandările detaliate prevăzute în anexă;

2. constată că recomandările prevăzute în anexa de mai jos respectă principiul subsidiarității 
și drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene;

3. consideră că eventualele implicații financiare ale propunerii solicitate ar trebui să fie 
acoperite prin credite adecvate din buget;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
rezoluție și recomandările detaliate în anexă, precum și Băncii Centrale Europene, 
Președintelui Eurogrupului și parlamentelor și guvernelor statelor membre.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUŢIE: RECOMANDĂRI DETALIATE 
PRIVIND CONŢINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

Recomandarea 1: Elaborarea unui cadru coerent și transparent pentru monitorizare 
multilaterală a evoluțiilor macroeconomice din Uniune și statele membre 

Actul legislativ ar trebui elaborat sub forma unui regulament (sau mai multe) privind 
monitorizarea multilaterală a politicilor și evoluțiilor economice în temeiul articolului 121 
alineatul (6), de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind caracterul preventiv 
al Pactului de stabilitate și creștere și de completare a respectivului regulament printr-unul 
nou, prin care să se instituie un cadru de monitorizare reglementat și transparent pentru 
dezechilibre excesive, efecte de contagiune și evoluții ale gradului de competitivitate -
respectiv:

– să definească sfera de aplicare a monitorizării multilaterale în baza instrumentelor TFUE 
și a evaluărilor Comisiei de prevenire a dezechilibrelor macroeconomice excesive, a 
politicilor fiscale necorespunzătoare și a altor tipuri de politici, de asigurare a stabilității 
financiare și de soluționare a dificultăților privind creșterea economică, în conformitate cu 
obiectivele strategiei Europa 2020, 

– să instituie un cadru analitic și îmbunătățit de monitorizare (cuprinzând și grafice cu 
praguri specifice de declanșare a mecanismelor de alertă timpurie), transparent și 
dispunând de instrumente metodologice adecvate pentru o monitorizare multilaterală 
eficientă bazată pe indicatori economici esențiali (reali și nominali), care ar putea afecta 
nivelul de competitivitate, cuprinzând (dar nu limitat la) rata creșterii economice, 
componența PIB-ului național, rata șomajului, evoluțiile ratei reale de schimb, variațiile 
costului forței de muncă, variațiile contului curent/balanței de plăți, rata de creștere a 
creditării, structura capitalului și intrări de capital, variațiile productivității și ale piețelor 
de active (inclusiv piețele imobiliare și de credit privat),

– în urma unei monitorizări comune atente, la nivel bilateral și pe baza graficului menționat 
mai sus, în conformitate cu orientările integrate, statele membre ar trebui să decidă cu 
privire la politicile naționale de manieră coordonată, ținând cont de dimensiunea la nivelul 
Uniunii a politicilor lor naționale,

– să instituie norme comune pentru o utilizare mai activă a orientărilor largi de politică 
economică, ca instrument esențial pentru orientarea economică, monitorizare și 
recomandări la adresa fiecărui stat membru, în conformitate cu strategia UE 2020, cu 
concentrare asupra creșterii, a reformelor structurale, a productivității și a competitivității, 
ținând cont de convergențele și divergențele existente între statele membre, consolidând 
avantajele competitive ale statelor membre, rezistența economiei șa șocurile din exterior și 
reducând impactul pe care deciziile unor state membre le-ar putea avea asupra altor state 
membre;

– să stabilească proceduri de consiliere economică timpurie și de încurajare a mecanismelor 
de avertizare cu privire la măsurile de politici, în conformitate cu articolul 121 alineatul 
(4) din TFUE, 

– să stabilească un „semestru la nivelul Uniunii” pentru o primă comparare și evaluare a 
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proiectelor de buget ale statelor membre (cuprinzând elementele esențiale și estimările) 
pentru o mai bună evaluare a executării viitoare a programelor de stabilitate și 
convergență (PCS) și a programelor de reformă națională  (PRN), ținând pe deplin seama 
de procedurile bugetare naționale anuale și de cadrul financiar multianual,

– să stabilească un „semestru la nivelul Uniunii” pentru abordarea orientărilor integrate la 
nivel național și la nivelul Uniunii, ce ar putea permite o contribuție reală și în timp util a 
tuturor părților implicate,

– să armonizeze indicatorii și estimările principale utilizate pentru previziunile ce stau la 
baza elaborării PCS și PRN, 

– să introducă un angajament mai ferm în PCS și PRN de raliere la un obiectiv fiscal pe 
termen mediu (OFTM), care să țină cont de nivelurile actuale ale datoriei și a pasivelor 
implicite ale statelor membre, mai ales în contextul îmbătrânirii demografice,  

– să introducă o conexiune mai puternică între PCS și PNR, pe de o parte, și perspectivele 
bugetare naționale anuale și multianuale, pe de altă parte, ținând totodată cont de 
reglementările și procedurile naționale, 

– să introducă un mecanism mai ferm de evaluare a elementelor principale ale PCS și PNR 
la nivelul Uniunii anterior adoptării politicilor respective în PCS la nivel național,

– să introducă un rol mai important al parlamentelor naționale anterior prezentării oficiale a 
PCS și PNR la nivelul Uniunii, în cadrul unui calendar convenit, 

– să stabilească un mecanism de comparare sistematică între poziția fiscală planificată, așa 
cum este prezentată de către statele membre în PCS, și rezultatul efectiv, cu dezbaterea și 
analizarea divergențelor semnificative dintre previziuni și rezultatele efective,

– să asigure o mai bună transparență și un nivel mai înalt de răspundere în fața 
Parlamentului în cazul evaluărilor la nivelul Uniunii a PCS și PNR, pentru a crește astfel 
gradul de implicare a opiniei publice, precum și gradul de presiune inter pares,

– să creeze un proces independent, sistematic și robust de evaluare, sub egida Comisiei, a 
PCS și PNR, pentru a se asigura astfel o abordare mai transparentă și o evaluare 
independentă,

– să introducă obligația pentru statele membre de informare reciprocă, precum și de 
informare a Comisiei, anterior luării de decizii privind politica economică cu potențial 
efect contagios și care ar putea perturba buna funcționare a pieței interne și a Uniunii 
economice și monetare (UEM), 

– să introducă obligația pentru statele membre de furnizare de informații suplimentare, în 
cazul apariției unor preocupări majore privind potențiala periclitare a bunei funcționări a 
pieței interne și a UEM, în contextul urmării respectivelor politici, 

– să ia în considerare a evaluărilor emise de Comitetul european pentru riscuri sistemice în 
cadrul de monitorizare multilaterală, îndeosebi în ceea ce privește stabilitatea financiară, 
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simulările de criză, eventualele efecte de contagiune în exterior sau în interior și 
acumularea de datorie privată excesivă.

Recomandarea 2: Consolidarea regulilor Pactului de stabilitate și creștere (PSC)

Actul legislativ propus (în temeiul, printre altele, al articolului 126 din TFUE) ar trebui să 
vizeze mai ales consolidarea caracterului preventiv al PSC și să prevadă sancțiuni economice 
și politici mai riguroase, ținând totodată cont de structura bugetului și de natura cheltuielilor 
publice naționale necesare pentru reforme structurale de încurajare a creșterii economice, 
respectiv: 

– să lanseze procedura de deficit excesiv (PDE)/procedura de monitorizare a datoriei 
excesive (PMDE) pe baza nivelurilor datoriei brute; PDE/PMDE incluzând rapoarte 
periodice detaliate privind variațiile și evoluțiile datoriei ar fi declanșate pentru acele state 
membre în care nivelul datoriei publice depășește pragul de 60% și nu scade într-un ritm 
satisfăcător; PDE ar fi suspendată atât timp cât respectivul stat membru își îndeplinește 
OFTM și ar fi închisă atunci când nivelul datoriei publice scade sub 60%.

– să ia în considerare mai riguros nivelul datoriei și variațiile acesteia (o evaluare a 
sustenabilității finanțelor publice) în procesul de convergență a includerii în PCS a unor 
OFTM specifice fiecărui stat membru,

– să instituie un cadru armonizat și clar de măsurare și monitorizare a variațiilor nivelului de 
datorie, inclusiv a pasivelor implicite și a datoriei contingente, cum ar fi garanțiile publice 
în investițiile parteneriatelor public-privat,

– să instituie un mecanism de monitorizare cu posibilitate de alertare și sancțiuni graduale 
pentru statele membre care nu și-au îndeplinit OFTM sau nu o fac în ritmul stabilit,

– să instituie norme minime și orientări pentru procedurile bugetare naționale (respectiv 
cadru financiar anual și multianual) pentru asigurarea respectării obligației prevăzute la 
articolul 3 din Protocolul (nr. 12) privind procedura de deficit excesiv; cadrul național 
respectiv ar trebui să includă suficiente informații cu privire atât la cheltuielile, cât și la 
veniturile acțiunilor bugetare planificate, pentru a permite controlul și dezbaterea rațională 
a planurilor bugetare atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, 

– să încurajeze crearea la nivel național de mecanisme de control bugetar cu alertă timpurie,

– să prevadă stimulente preventive și pre-definite, ce urmează a fi decise de Comisie fără 
implicarea Consiliului, sau sancțiuni semi-automate, care să permită măsuri de alertă 
timpuri și aplicarea graduală a acestora,

– să aplice un mecanism de sancționare pentru statele membre din zona euro, ca parte a 
noului cadru de monitorizare multilaterală și a noilor instrumente ale PCS, îndeosebi rolul 
crescut al OFTM,

– să introducă modificările necesare în procedura decizională internă a Comisiei, garantând 
astfel o aplicare eficientă și rapidă a respectivelor sancțiuni preventive semi-automate.
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Recomandarea 3: Îmbunătățirea guvernanței economice în zona euro a Eurogrupului

Ținând cont de faptul că statele din zona euro sunt într-o situație diferită față de celelalte 
state membre întrucât nu dispun de mecanismul ratei de schimb pentru a ajusta nivelul relativ 
al prețurilor și întrucât suportă responsabilitatea comună a funcționării Uniunii monetare 
europene în ansamblu, noile reglementări, întemeindu-se pe celelalte recomandări din 
prezenta rezoluție și pe articolul 136 din TFUE, precum și pe Protocolul (nr. 14) privind 
Eurogrupul, ar trebui:

– să stabilească un cadrul specific zonei euro de monitorizare consolidată, axat pe 
divergențele macroeconomice excesive, pe competitivitatea prețurilor, pe ratele reale de 
schimb, pe creșterea creditării și pe evoluțiile actuale din statele membre în chestiune,

– să crească importanța rapoartelor anuale de monitorizare a zonei euro, bazate pe rapoarte 
tematice trimestriale vizând mai multe state și axate îndeosebi pe potențialele efecte de 
contagiune ale evoluțiilor economice la nivel global și ale politicilor și situațiilor cu un 
impact deosebit asupra anumitor state membre din zona euro,

– să consolideze secretariatul și cabinetul Președintelui Eurogrupului,

– să îmbunătățească transparența și răspunderea procesului decizional din cadrul 
Eurogrupului, prin instituirea unui dialog periodic cu Președintele acestuia în cadrul 
comisiei responsabile din Parlamentul European și prin publicarea imediată a deciziilor 
Eurogrupului pe pagina sa de internet.

Recomandarea 4: Crearea unui mecanism robust și credibil de prevenire a datoriei 
excesive pentru zona euro

Orice propunere legislativă (în temeiul articolului 352 TFUE și orice alt temei legal 
corespunzător) ar trebui precedată de o evaluare de impact și de un studiu de fezabilitate, iar 
propunerea ar trebui:

– să instituie un mecanism sau un organism permanent (un fond monetar european) ca 
mecanism de ultimă instanță pentru cazurile în care finanțarea pe piață nu mai este 
disponibilă în contextul instrumentelor existente (Fondul european de stabilitate 
financiară, Mecanismul european de stabilizare financiară și instrumentul balanței de plăți 
europene), dispunând de reguli clare cu privire la procesul decizional, finanțare, condițiile 
de acordare a împrumuturilor, monitorizare, împărțirea sarcinii, precum și de resurse și 
competențe permițându-i să faciliteze activitatea de contractare și acordare de 
împrumuturi în circumstanțe excepționale și să faciliteze o soluționare corespunzătoare a 
situațiilor de criză, evitând efecte de contagiune și asigurând izolarea cazurilor de 
insolvabilitate a datoriei publice, dacă este cazul.

Recomandarea 5: Revizuirea instrumentelor bugetare, financiare și fiscale la nivelul UE

Actul legislativ/studiul de fezabilitate propus spre adoptare ar trebui:

– să ofere o evaluare de fezabilitate (natura, riscurile și avantajele) instituirii unui sistem pe 
termen lung de emitere de obligațiuni de stat comune,
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– să consolideze politica de coeziune a Uniunii în strânsă cooperare cu Banca Europeană de 
Investiții (BEI) pentru reducerea deficiențelor structurale și pentru creșterea 
competitivității regiunilor mai dezavantajate economic, îndeosebi prin facilitarea 
satisfacerii necesităților de finanțare ale IMM-urilor și a intrării acestora pe piața internă,

– să elaboreze o strategie bugetară comună sau orientări pentru bugetele naționale și bugetul 
european în conformitate cu strategia Europa 2020,

– să instituie un cadru clar pentru un efort comun reînnoit al resurselor bugetare ale UE și al 
resurselor financiare ale BEI, de mobilizare în viitorul cadru financiar multianual a 
resurselor bugetare cu ajutorul expertizei BEI în domeniul ingineriei financiare, al 
angajamentului acesteia pentru politicile UE și al rolului său de platformă între instituțiile 
financiare publice și private,

– să instituie un grup de lucru la nivel înalt privind politica fiscală, prezidat de Comisie și 
având ca obiectiv o abordare strategică și pragmatică a aspectelor de politică fiscală în 
Uniune, acordând o atenție deosebită combaterii fraudei fiscale, consolidând practicile în 
domeniul fiscalității întreprinderilor și facilitând adoptarea unei baze de impunere 
consolidate comune și încurajând reformele fiscale de încurajare a creșterii economice.

Recomandarea 6: Reglementarea pieței financiare și monitorizarea cu dimensiune 
macroeconomică clară

Actul legislativ propus ar trebui:

– să evalueze posibila revizuire a cerințelor de capital propriu pentru instituțiile financiare, 
pentru a permite o mai bună diferențiere între ratele de capital propriu aplicate posturilor 
de datorie publică într-un stat membru. 

Recomandarea 7: Îmbunătățirea fiabilității statisticilor UE 

Actul legislativ propus ar trebui:

– să asigure respectarea riguroasă a angajamentelor politice convenite în domeniul statistic,

– să îmbunătățească competențele de investigație ale Comisiei (Eurostat), cum ar fi 
inspecțiile la fața locului fără preaviz și accesul acesteia la toate informațiile contabile și 
bugetare, în vederea evaluării calității finanțelor publice,

– să impună statelor membre să furnizeze Comisiei (Eurostat) acele date ce se înscriu în 
principiile statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene1, 

– să impună statelor membre să indice care date furnizate Comisiei (Eurostat) sunt 
justificate de declarații naționale de asigurare și de un raport al unui auditor independent,

– să introducă sancțiuni financiare și nu numai în cazul furnizării de statistici care nu 
respectă principiile statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009,

                                               
1 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.
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– să revizuiască necesitatea armonizării suplimentare a datelor, relevantă pentru cadrul de 
guvernanță economică propus în prezenta anexă; îndeosebi, să asigure un cadru de calitate 
adecvat pentru acele statistici europene necesare pentru îmbunătățirea cadrului de 
monitorizare analitică, inclusiv graficul, pentru asigurarea unei monitorizări multilaterale 
eficiente, așa cum este prevăzut în recomandarea 1,

– să armonizeze datele privind finanțele publice în baza unei metode contabile standardizate 
și acceptată la nivel internațional,

– să asigure publicarea corectă și transparentă a anumitor pasive extrabilanțiere, mai ales în 
ceea ce privește plățile viitoare necesare pentru pensiile din sectorul public și pentru 
contractele pe termen lung cu sectorul privat de închiriere sau furnizare de servicii 
publice.

Recomandarea 8: Îmbunătățirea reprezentării externe a Uniunii în domeniul afacerilor 
economice și monetare 

Actul legislativ propus (în temeiul articolului 138 TFUE) ar trebui:

– să prevadă o reprezentare a zonei euro/UE în cadrul FMI și al altor instituții financiare 
relevante, după caz,

– să revizuiască acordurile de reprezentare ale zonei euro/UE în alte organisme 
internaționale în domeniul economic, monetar și al stabilității financiare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Actuala criză economică, financiară și socială a demonstrat că modelul de guvernanță 
economică existent în UE nu a funcționat suficient de bine și că era supraevaluat. În ultimii 
ani nu s-a realizat o convergență suficientă între statele membre. Respectiv, dezechilibrele 
macroeconomice și fiscale s-au menținut și chiar au crescut în ultimii 11 ani. Cadrul de 
monitorizare a fost prea slab și regulile Pactului de creștere și stabilitate nu au fost 
suficient respectate, mai ales în ceea ce privește caracterul său preventiv. Ca urmare, 
dezechilibrele macroeconomice s-au menținut, iar finanțele publice au deveni și mai puțin 
sustenabile. O ultimă etapă a reprezentat-o criza datoriei publice din zona euro în 
primăvara lui 2010. Este necesar să tragem învățăminte din greșelile trecute și avem ocazia 
să îmbunătățim cadrul economic și să instituim instrumente de monitorizare mai clare și 
mai bine focalizate.

Prezentul raport, în completarea activității de până acum a Parlamentului European, își 
propune să prezinte câteva sugestii de proceduri și reforme structurale ce pot permite 
instituțiilor UE și statelor membre să-și consolideze rolul în evoluția noastră comună. 
Raportul vizează o mai bună coordonare cu ți între statele membre, mai ales statele 
membre din zona euro, pentru a preîntâmpina repetarea recentelor evoluții. Măsurile 
prezentate ar trebui să se axeze pe legislația secundară, pe termen mediu, dar ar putea 
presupune anumite modificări ale tratatului, pe termen lung.

Este esențial ca, în viitor, statele membre să respecte reglementările și deciziile convenite 
la nivelul EU, mai ales regulile și instrumentele Pactului de creștere și stabilitate. 
Nerespectarea acestora, așa cum s-a observat în ultimii ani, nu ar trebui să se mai repete. 
Sunt necesare mai multe controale ale deficitului public, precum și o monitorizare atentă a 
evoluției datoriei publice, dar și a veniturilor publice.

De asemenea, trebuie să ne axăm pe productivitatea și competitivitatea UE în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020, cu un accent special pe educație, 
inovare, cercetare și dezvoltare, asigurând totodată un nivel adecvat de flexibilitate a pieței. 
Trebuie implementate reforme structurale în materie de politică socială și integrarea pieței 
muncii, stimulente fiscale pentru IMM-uri, ca factor-cheie pentru creșterea economică, și 
de îmbunătățirea pieței interne, piață pe care statele membre nu ar trebui să concureze în 
detrimentul reciproc, ci ar trebui să respecte ritmurile și căile diferite de creștere și 
dezvoltare.

Principalele sugestii din prezentul raport sunt elaborate sub forma a opt recomandări, 
menite să prezinte ideile centrale după care va fi structurată guvernanța și stabilitatea 
economică în Uniunea Europeană: 

 Recomandarea 1: Elaborarea unui cadru coerent și transparent pentru monitorizare 
multilaterală a evoluțiilor macroeconomice din Uniune și statele membre

 Recomandarea 2: Consolidarea regulilor Pactului de stabilitate și creștere (PSC)

 Recomandarea 3: Îmbunătățirea guvernanței economice în zona euro a Eurogrupului
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 Recomandarea 4: Crearea unui mecanism robust și credibil de prevenire a datoriei 
excesive pentru zona euro

 Recomandarea 5: Revizuirea instrumentelor bugetare, financiare și fiscale la nivelul 
UE

 Recomandarea 6: Reglementarea pieței financiare și monitorizarea cu dimensiune 
macroeconomică clară

 Recomandarea 7: Îmbunătățirea fiabilității statisticilor UE

 Recomandarea 8: Îmbunătățirea reprezentării externe a Uniunii în domeniul afacerilor 
economice și monetare


