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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în 
aplicare a priorităţilor pentru 2013

(2013/XXXX(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluţia sa din 26 octombrie 2012 referitoare la semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităţilor pentru 20121,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 14-15 martie 2013,

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

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi 
coordonarea politicilor economice,

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 
cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1467/97 privind accelerarea şi clarificarea aplicării 
procedurii deficitului excesiv,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în 
zona euro,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind dispoziţiile comune pentru monitorizarea şi evaluarea 
proiectelor de planuri bugetare şi pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale 
statelor membre din zona euro, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice şi bugetare a 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0408.
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statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt ameninţate de dificultăţi grave 
în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 privind analiza anuală a 
creşterii pentru 2013 (COM(2012)0750),

– având în vedere Rezoluţia sa din 7 februarie 2013 referitoare la contribuţia la analiza 
anuală a creşterii 20131,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 27 martie 2013 către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor intitulată „Tabloul de bord al UE privind justiţia – Un instrument pentru 
promovarea justiţiei eficace şi a creşterii” (COM(2013)0160)),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 29 mai 2013 care însoţeşte proiectul de 
recomandări specifice fiecărei ţări pentru 2013 şi care este intitulată „Semestrul 
european 2013: recomandări specifice fiecărei ţări –  ieşirea Europei din criză” 
(COM(2013)0350)),

– având în vedere propunerea Comisiei referitoare la Recomandarea Consiliului din 
29 mai 2013 privind punerea în aplicare a orientărilor generale privind politicile 
economice ale statelor membre a căror monedă este euro (COM(2013)0379)), precum şi 
propunerile Comisiei din 29 mai 2013 referitoare la recomandările Consiliului pentru 
fiecare stat membru al Uniunii Europene,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizele 
Comisiei pentru bugete şi ale Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
(A7-0000/2013),

A. întrucât criza economică, socială, financiară şi a datoriilor suverane nu a fost încă depăşită 
şi întrucât obiectivul privind o uniune economică şi monetară (UEM) mai echilibrată şi 
mai integrată rămâne o ambiţie nerealizată;

B. întrucât recomandările specifice fiecărei ţări formulate de către Comisie conţin unele 
informaţii utile, dar întrucât, în ansamblu, prescripţiile politice ale acestor recomandări nu 
stabilesc un echilibru convingător în cadrul domeniilor de politică;

C. întrucât se impune adoptarea unor măsuri urgente în numeroase domenii, printre altele 
pentru reinstituirea creditării pentru economia reală şi IMM-uri, pentru combaterea fraudei 
fiscale şi a planificării fiscale agresive şi pentru căutarea unor soluţii europene eficace la 
problema şomajului şi, prin urmare, pentru consolidarea semnificativă a dimensiunii 
sociale a UEM;

D. întrucât legitimitatea democratică a guvernanţei economice în cadrul semestrului european 
impune ca prerogativele parlamentare să fie respectate cu adevărat şi în mod specific la 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0053.
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nivel european şi naţional, în ciuda orientării la nivelul UE către o cultură 
interguvernamentală care plasează tot mai mult elaborarea politicilor economice în afara 
parlamentelor;

E. întrucât, având în vedere faptul că noile dispoziţii introduse de aşa-numitul „Pachet 
privind supravegherea şi monitorizarea bugetare” au intrat deja în vigoare, importanţa 
recomandărilor specifice fiecărei ţări a crescut deoarece programele naţionale de reformă 
şi programele de stabilitate trebuie să fie în conformitate cu acestea; 

F. întrucât, deşi în cazul statelor membre care fac obiectul unui program de asistenţă 
financiară, recomandările au fost aplicate cu stricteţe, în celelalte state membre gradul de 
respectare a precedentelor recomandări specifice fiecărei ţări este extrem de scăzut;

G. întrucât pachetul privind supravegherea şi monitorizarea bugetare stabileşte o metodă 
comunitară clară privind statele membre din zona euro care întâmpină sau care sunt 
ameninţate de dificultăţi grave în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară;

1. salută faptul că Comisia a recunoscut că „o politică de succes trebuie nu numai să fie bine 
concepută, ci şi să se bucure de sprijin politic şi social” şi că, pe lângă consolidarea 
fiscală, Europa are nevoie de o creştere reală şi de măsuri specifice şi urgente pentru a 
aborda nivelurile inacceptabil de ridicate ale şomajului;

2. salută faptul că Comisia a recunoscut că ţările cu deficit trebuie să îşi stimuleze 
competitivitatea, că ţările cu excedent trebuie să încurajeze cererea internă şi că acest 
lucru impune o revizuire profundă a orientării politice predominante; 

3. îndeamnă Comisia şi Consiliul să evite adoptarea unei abordări unice în ceea ce priveşte 
recomandările specifice fiecărei ţări şi să asigure că recomandările sunt ajustate în funcţie 
de particularităţile şi necesităţile interne ale statelor membre în cauză; 

4. salută faptul că recomandările Comisiei sunt îndreptate nu numai către statele membre, ci 
şi către zona euro în ansamblu; totuşi, consideră regretabil faptul că recomandările 
adresate statelor membre nu ţin seama în mod satisfăcător de interdependenţa puternică 
dintre economiile UE, în special în cadrul zonei euro, şi nici de toate informaţiile 
prezentate în raportul privind mecanismul de alertă;

5. solicită efectuarea unei analize mai aprofundate a motivelor care au determinat în statele 
membre o creştere uriaşă a diferenţelor interne în materie de competitivitate şi 
performanţe economice care au decurs din funcţionarea monedei unice şi, în special, o 
analiză a impactului asimetric al politicilor comune;

6. solicită efectuarea unei evaluări prudente a previziunilor de „creştere lentă” deoarece 
previziunile anterioare ale Comisiei au fost în mod succesiv revizuite în sens descrescător 
şi recomandă o analiză mai atentă a sustenabilităţii îmbunătăţirilor identificate în balanţele 
comerciale, soldul contului curent şi deficitele publice;

7. salută faptul că Comisia a recunoscut că competitivitatea europeană „nu se poate baza şi 
nu se va baza doar pe costuri” şi că este esenţial să se crească productivitatea şi să se 
intensifice investiţiile în educaţie, cercetare, inovare şi utilizarea eficientă a resurselor, în 
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conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020; prin urmare, regretă lipsa de progrese 
în ceea ce priveşte obiectivele Europa 2020; solicită ca aspectele recunoscute de către 
Comisie şi menţionate anterior să se reflecte în mod adecvat în recomandările specifice 
fiecărei ţări cu deficit deoarece în aceste state membre există o nevoie acută de creştere a 
competitivităţii; 

8. regretă lipsa punerii în aplicare a „Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă” 
în valoare de 120 de miliarde EUR convenit în iunie 2012, a iniţiativei de emitere de 
obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte lansată în noiembrie 2012 şi a investiţiilor 
suplimentare ale BEI în valoare de 180 de miliarde EUR (după majorarea capitalului 
vărsat al BEI cu 10 miliarde EUR aprobată la 8 ianuarie 2013); invită Consiliul şi Comisia 
să examineze şi să elimine imediat obstacolele din calea realizării pe deplin a acestor 
iniţiative;

9. invită Comisia să prezinte în regim de urgenţă propunerea legislativă referitoare la noile 
stimulente financiare care sprijină statele membre în punerea în aplicare a reformelor 
structurale, inclusiv un instrument de convergenţă şi competitivitate (ICC) bazat pe 
metoda comunitară ca prim pas către o capacitate fiscală europeană; 

10. invită Comisia să includă în domeniul de aplicare al ICC sprijinul financiar pentru 
reformele structurale în domeniile care împiedică dinamismul şi eficienţa economică, cum 
ar fi reformele sistemelor naţionale de justiţie, sprijinite din punct de vedere tehnic de 
Tabloul de bord al UE privind justiţia;

11. salută utilizarea de către Comisie a marjei de manevră oferite de PSC revizuit pentru a 
prelungi termenele limită stabilite pentru corectarea deficitelor excesive prin şapte 
proceduri; invită Comisia şi Consiliul să asigure faptul că atât conţinutul, cât şi calendarul 
traiectoriei de ajustare fiscală sunt adaptate la particularităţile fiecărei ţări şi că acestea 
includ, în special în cazul ţărilor cu deficit, marja de manevră menţionată anterior şi 
utilizarea integrală a fondurilor structurale, reforme structurale solide şi durabile şi 
identificarea investiţiilor (şi anume în recomandările specifice fiecărei ţări) esenţiale 
pentru stimularea competitivităţii; invită Comisia să clarifice de urgenţă modalităţile de 
adaptare, în condiţii specifice, a programelor de investiţii publice nerecurente care au un 
impact dovedit asupra sustenabilităţii finanţelor publice;

12. salută declaraţia Comisiei potrivit căreia ţările cu excedent au un rol în depăşirea crizei 
actuale nu numai prin reducerea taxelor şi a contribuţiilor la sistemele de securitate 
socială, ci şi prin majorarea salariilor, în scopul de a stimula cererea internă durabilă şi 
prin promovarea noilor oportunităţi de investiţii; subliniază importanţa efectelor de 
contagiune pozitive pe care aceste măsuri le vor avea pe teritoriul UE;

13. îndeamnă Comisia să elaboreze o politică industrială europeană veritabilă şi o politică 
europeană coerentă în domeniul comerţului exterior, bazate pe reciprocitate şi standarde 
minime comune, în special în materie socială şi de mediu; consideră că numai prin 
gestionarea inteligentă a legăturii sale cu „globalizarea”, Europa poate garanta creşterea 
economică, crearea de locuri de muncă şi, în cazul mai multor state membre, realocarea 
treptată recomandată a resurselor din sectoarele necomercializabile către sectoarele 
comercializabile;
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14. salută faptul că necesitatea de a se acorda o mai mare atenţie impactului distributiv al 
reformelor a fost recunoscut de către Comisie şi invită Comisia să efectueze o evaluare ex 
ante aprofundată a impactului social al tuturor noilor reforme recomandate şi să tragă 
toate concluziile necesare din recomandările precedente, inclusiv din cele adresate statelor 
membre care fac obiectul programelor de asistenţă financiară;

15. invită Comisia să prezinte propuneri legislative pentru finalizarea UEM printr-un pilon 
social, deoarece stabilizatorii automaţi naţionali sunt blocaţi în statele membre în care 
aceştia sunt absolut necesari; subliniază necesitatea unui tablou de bord social care să 
constituie baza acestui pilon;

16. este de acord cu faptul că acţiunea BCE a „contribuit în mod decisiv la stabilitatea zonei 
euro”, limitând speculaţiile cu privire la datoriile suverane; totuşi, consideră că creşterea 
economică insuficientă şi nivelul ridicat (şi în creştere) al datoriei private şi publice din 
numeroase state membre indică necesitatea „unui proces de reducere a efectului de levier 
gestionat cu grijă”; prin urmare, invită Comisia să îşi respecte angajamentele asumate faţă 
de Parlament în pachetul privind supravegherea şi monitorizarea bugetare, în scopul de a 
aprofunda analiza privind substituirea parţială a emisiunii de titluri de datorie naţionale cu 
emisiunea comună în moneda euro şi sub forma unui fond de rambursare;

17. subliniază faptul că la periferia UE, finanţarea economiei reale, şi a IMM-urilor în special, 
nu a fost reinstituită; subliniază faptul că diferenţele majore în ceea ce priveşte accesul la 
credite stimulează în continuare creşterea discrepanţelor interne în UE şi mai ales în zona 
euro şi distrug piaţa internă prin condiţii de concurenţă neloială; de asemenea, subliniază 
faptul că perspectivele economice negative justifică doar parţial astfel de restricţii în 
materie de creditare; solicită monitorizarea mai atentă a practicilor din sectorul bancar în 
ceea ce priveşte finanţarea economiei reale, în special a IMM-urilor viabile din punct de 
vedere economic; solicită Comisiei să acorde prioritate eforturilor depuse în ceea ce 
priveşte sursele alternative de finanţare a IMM-urilor, în special prin intermediul 
fondurilor structurale, al Băncii Europene de Investiţii, al Fondului european de investiţii 
şi al băncilor de dezvoltare publice; 

18. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă referitoare la crearea unui mecanism 
unic de rezoluţie (inclusiv o autoritate europeană unică şi un fond european unic finanţat 
de industrie), care este esenţial pentru realizarea uniunii bancare; îndeamnă Consiliul să 
încheie rapid negocierile cu Parlamentul cu privire la Directiva privind sistemele de 
garantare a depozitelor şi cu privire la Directiva privind redresarea şi rezoluţia bancară 
(care urmează să fie negociate în paralel);

19. solicită ca recapitalizarea bancară directă prin Mecanismul european de stabilitate (MES) 
să fie disponibilă de îndată ce sunt instituiţi toţi pilonii uniunii bancare, şi anume 
mecanismul unic de supraveghere şi cadrele privind garantarea depozitelor şi redresarea şi 
rezoluţia bancară; având în vedere faptul că mecanismul unic de supraveghere trebuie să 
fie de urgenţă însoţit de un fond unic de rezoluţie, sprijină utilizarea timpurie imediată a 
MES pentru finanţarea fondului unic de rezoluţie, stabilind un termen de rambursare în 
funcţie de sector; consideră că MES trebuie să consolideze bugetul UE şi că trebuie să fie 
gestionat în conformitate cu metoda comunitară;

20. salută „Planul de acţiune al Comisiei pentru consolidarea luptei împotriva fraudei şi 



PE514.640v01-00 8/8 PR\940795RO.doc

RO

evaziunii fiscale” şi recomandările sale privind „măsurile menite să încurajeze ţările terţe 
să aplice standarde minime de bună guvernanţă în chestiuni fiscale” şi privind 
„planificarea fiscală agresivă”, adoptate la 6 decembrie 2012; subliniază faptul că 
echitatea şi justiţia în repartizarea sarcinilor necesită o abordare complet nouă a fraudei şi 
evaziunii fiscale; solicită Comisiei să ia măsuri urgente şi Consiliului să sprijine în mod 
clar aceste dosare; 

21. invită Consiliul să încheie negocierile privind taxa pe tranzacţiile financiare şi să includă 
de urgenţă în agenda sa convergenţa sistemelor fiscale în cadrul UE; 

22. solicită aplicarea în regim de urgenţă a pachetului privind supravegherea şi monitorizarea 
bugetare şi, în consecinţă, remodelarea sistemului ad-hoc denumit „troică” într-o structură 
solidă din punct de vedere juridic în cadrul legislaţiei europene, cu respectarea nivelului 
minim de responsabilitate democratică;

23. subliniază faptul că semestrul european nu trebuie să pună în pericol prerogativele 
Parlamentului; îndeamnă Comisia să asigure implicarea oficială corespunzătoare a 
Parlamentului în toate etapele semestrului european, în scopul de a spori legitimitatea 
deciziilor care afectează toţi cetăţenii; 

24. subliniază necesitatea de a consolida în faţa Parlamentului responsabilitatea democratică a 
elementelor esenţiale pentru funcţionarea zonei euro, cum ar fi MES, deciziile 
Eurogrupului şi monitorizarea şi evaluarea programelor de asistenţă financiară;

25. îndeamnă Comisia să asigure că statele membre implică parlamentele naţionale, partenerii 
sociali şi societatea civilă în întregul proces al semestrului european şi în special în 
dezvoltarea şi dezbaterea programelor de reformă naţionale; 

26. subliniază importanţa dialogului dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale în 
vederea realizării unui semestru european complet funcţional şi în vederea atingerii 
nivelului necesar de responsabilitate democratică în ceea ce priveşte toate părţile 
implicate; subliniază utilitatea Săptămânii parlamentare europene privind semestrul 
european pentru coordonarea politicilor economice (EPW 2013);

27. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, 
guvernelor statelor membre, Comisiei, parlamentelor naţionale şi Băncii Centrale 
Europene.


