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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în 
aplicare a priorităților pentru 2012

(2012/2150(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 136 
coroborat cu articolul 121 alineatul (2),

– 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 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 de 
modificare a Regulamentului (UE) 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 
macroeconomice5,

– 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 euro6,

– având în vedere anexa I la Concluziile Consiliului European din 24-25 martie 2011, 
intitulată „Pactul Euro Plus - O coordonare mai strânsă a politicilor economice pentru 
competitivitate și convergență”7,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2011 privind analiza anuală a 
creșterii - 2012 (COM(2010)0815),

                                               
1 JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
2 JO L 306, 23.11.2011, p. 41.
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 8.
4 JO L 306, 23.11.2011, p. 33.
5 JO L 306, 23.11.2011, p. 25.
6 JO L 306, 23.11.2011, p. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/120300.pdf
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– având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2012 referitoare la contribuția la analiza 
anuală a creșterii 20121,

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind punerea în aplicare a 
orientărilor generale privind politicile economice ale statelor membre a căror monedă este 
euro (COM(2012)0301),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Austriei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Austriei pentru perioada 2011-2016 (COM(2012)0306),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Belgiei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Belgiei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0314),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Bulgariei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Bulgariei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0302),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Ciprului și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Ciprului pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0308),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Republicii Cehe și care include avizul Consiliului privind 
Programul de convergență al Republicii Cehe pentru perioada 2012-2015 
(COM(2012)0303),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Danemarcei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Danemarcei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0304),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Estoniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate actualizat al Estoniei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0311),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Finlandei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Finlandei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0312),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Franței și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Franței pentru perioada 2012-2016 (COM(2012)0313),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Germaniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Germaniei pentru perioada 2012-2016 (COM(2012)0305),

                                               
1Texte adoptate, P7_TA(2012)0048. 
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– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Greciei (COM(2012)0307),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Ungariei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Ungariei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0317),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Irlandei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate actualizat al Irlandei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0316), 

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Italiei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Italiei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0318),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Letoniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Letoniei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0320),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Lituaniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Lituaniei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0319),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Luxemburgului și care include avizul Consiliului privind Programul 
de stabilitate al Luxemburgului pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0315),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Maltei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Maltei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0321),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Țărilor de Jos și care include avizul Consiliului privind Programul 
de stabilitate al Țărilor de Jos pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0322),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Poloniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Poloniei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0323),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Portugaliei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Portugaliei pentru perioada 2012-2016 (COM(2012)0324),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al României și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al României pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0325),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Slovaciei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
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stabilitate al Slovaciei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0326),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Sloveniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Sloveniei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0327),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Spaniei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
stabilitate al Spaniei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0310),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Suediei și care include avizul Consiliului privind Programul de 
convergență al Suediei pentru perioada 2012-2015 (COM(2012)0328),

– având în vedere Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul național 
de reformă pe 2012 al Regatului Unit și care include avizul Consiliului privind Programul 
de convergență al Regatului Unit pentru perioada 2012-2017 (COM(2012)0309),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și 
avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei 
pentru afaceri constituționale și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-
0000/2012),

A. întrucât crizele economică, socială, financiară și a datoriilor suverane nu s-au atenuat încă;

B. întrucât semestrul european a fost codificat în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 din 16 
noiembrie 2011 (raportul Wortmann-Kool),

1. salută recomandările specifice fiecărei țări făcute de Comisie pentru zona euro; speră ca 
aceste recomandări să constituie baza recomandărilor Consiliului de primăvară;

2. reamintește că semestrul european permite coordonarea ex ante în contextul zonei euro, 
atât prin prezentarea planurilor de proiecte de buget, cât și prin discutarea planurilor de 
reforme majore din domeniul politicii economice, pentru a lua în considerare și a reduce 
efectele de contaminare ale acțiunilor naționale asupra altor țări sau asupra zonei euro, în 
ansamblul ei;

3. este încrezător că măsurile propuse sunt favorabile unor finanțe publice sustenabile, unei 
competitivități sporite, unei mai mari creșteri economice și unui nivel mai bun de ocupare 
a forței de muncă;

4. ia act de faptul că Comisia insistă să se realizeze reforme structurale care să stimuleze 
creșterea, pentru a permite Uniunii să combată criza și să își recâștige rolul proeminent din 
cadrul economiei mondiale; sprijină eforturile Comisiei de a corecta dezechilibrele 
macroeconomice din cadrul zonei euro;
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5. ia act de faptul că majoritatea reformelor structurale se concentrează asupra unui număr 
limitat de domenii, cum ar fi piețele muncii, sistemul de impozitare, restructurarea 
sistemului bancar, înlăturarea restricțiilor nejustificate din sectorul meseriilor și profesiilor 
reglementate, liberalizarea anumitor industrii, îmbunătățirea eficienței și calității 
cheltuielilor publice, evitarea nivelurilor de administrație inutile, combaterea evaziunii 
fiscale și reformarea piețelor ipotecare și imobiliare;   

6. îndeamnă Comisia să fie mai explicită în recomandările sale și să monitorizeze 
respectarea recomandărilor făcute în trecut, și anume oferind explicații mai detaliate și 
realizând evaluări în cazurile în care Comisia consideră că o țară a urmat numai parțial 
recomandările;

7. îndeamnă statele membre să respecte cu strictețe normele stabilite în Pactul de stabilitate 
și de creștere, astfel cum au fost modificate de pachetul privind guvernanța economică, 
pentru a consolida finanțele publice, pentru a garanta că economia europeană devine mai 
durabilă și pentru a reduce presiunile din partea sectorului bancar; se așteaptă ca Comisia 
și Consiliul să consolideze cu strictețe aceste norme; este ferm convins că disciplina 
fiscală și instituțiile fiscale ar trebui consolidate atât la nivel național, cât și subnațional, și 
că cheltuielile administrației ar trebui canalizate către investiții pe termen lung, care ar 
încuraja creșterea durabilă;  

8. salută încheierea procedurilor aplicabile deficitelor excesive de către o serie de state 
membre; speră că mai multe astfel de proceduri vor fi încheiate în viitorul apropiat;

9. salută ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul 
uniunii economice și monetare de un număr tot mai mare de state dintre cele 25 de state 
membre semnatare; îndeamnă toate celelalte state membre să ratifice tratatul cât mai 
curând posibil; apreciază rezultatul pozitiv al referendumului irlandez privind acest tratat;

10. îndeamnă toate părțile implicate să cadă de acord fără întârziere cu privire la pachetul 
privind supravegherea și monitorizarea bugetare, pentru a completa legislația actuală 
adoptată prin codecizie; îndeamnă toate părțile implicate să nu atenueze concluziile 
Consiliului la scurt timp după adoptarea acestora;

11. apreciază dialogul economic purtat până acum între Parlament și reprezentanții naționali și 
dorește să poarte și alte asemenea dialoguri;

12. subliniază necesitatea de consolida metodele de lucru ale Eurogrupului;

13. reiterează apelul să de a lua măsuri pentru a îmbunătăți stabilitatea sistemului financiar din 
zona euro;

14. reamintește că recomandările Comisiei reprezintă o contribuție la Consiliul de primăvară 
și că această procedură nu este una legislativă;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 
guvernelor statelor membre și Băncii Centrale Europene.


