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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond: 

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. să menționeze raportul Monti1 și rezoluția Parlamentului European referitoare la 
oferirea unei piețe unice2;

2. întrucât creșterea economică durabilă reprezintă o precondiție pentru stabilitatea 
economică și socială (considerentul E);

3. 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 (considerentul I);

4. 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, precum și în vederea creării de locuri de muncă și consolidării pieței 
unice (considerentul M);

– includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

5. să realizeze obiectivele din PSC actual, inclusiv un nou sistem de guvernare, cu un pact 
separat de creștere și ocupare a forței de muncă, bazat pe obiective economice reale 
care includ ocuparea forței de muncă și investițiile, cu scopul de a acorda o importanță 
egală creării de locuri de muncă și controlului deficitelor publice, pact totodată 
conceput ca instrument juridic în baza articolului 121 din TFUE (recomandarea 1, 
liniuță nouă);

6. 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), investițiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj al PIB, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea 
gradului de participare la învățământul secundar și superior și reducerea sărăciei
(recomandarea 1, a doua liniuță);

                                               
1

„O nouă strategie pentru piața unică în serviciul economiei și societății europene”, raport adresat președintelui Comisiei 
Europene de către Mario Monti, 9 mai 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. 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 (recomandarea 1, a patra liniuță; eliminarea 
ultimei părți);

8. să stabilească un ,,semestru la nivelul Uniunii" pentru abordarea orientărilor integrate la 
nivel național și la nivelul Uniunii, creând o dezbatere mai amplă pe teme financiare și 
pe tema situației economice a UE, ce ar putea permite o contribuție reală și în timp util a 
tuturor părților implicate (recomandarea 1, a șaptea liniuță);

9. eliminarea următoarelor recomandări: 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%. (eliminarea recomandării 2, prima liniuță);

10. să prevadă stimulente preventive și pre-definite, ce urmează a fi decise de Comisie, care 
să permită măsuri de alertă timpuri și aplicarea graduală a acestora (recomandarea 2, a 
șaptea liniuță; parțial eliminată);

11. să introducă modificările necesare în procedura decizională internă a Comisiei, garantând 
astfel o aplicare eficientă și rapidă a respectivelor sancțiuni preventive (recomandarea 2, a 
noua liniuță; parțial eliminată);

12. să stabilească un cadru 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, pe 
investițiile în cercetare și dezvoltare ca procentaj al PIB, pe reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pe creșterea gradului de participare la învățământul secundar și 
superior și pe reducerea sărăciei (recomandarea 3, prima liniuță);

13. eliminarea următoarelor recomandări: să consolideze secretariatul și cabinetul 
Președintelui Eurogrupului (eliminarea recomandării 3, a treia liniuță);

14. Crearea unui program pentru reducerea daunelor și pentru asigurarea redresării 
financiare în condiții extreme cu un potențial grad de risc ridicat (recomandarea 4, 
titlu);

15. să creeze rapid o Agenție europeană pentru datorii prin unirea datoriei publice 
naționale a statelor membre într-un sistem comun cu garanție reciprocă, care ar emite 
o nouă datorie cu o rată unică a dobânzii, reducând astfel atacurile speculative care au 
putut fi observate în cazul Greciei; această agenție ar putea, de asemenea, să emită o 
datorie publică comună (euro-obligațiuni) pentru finanțarea de proiecte europene de 
investiție specifice, în mod ideal prin intermediul bugetului UE (recomandarea 4, liniuță 
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nouă);

16. 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 și ultraperiferice (recomandarea 5, 
a doua liniuță);

17. să consolideze piața unică prin promovarea comerțului online și a comerțului 
transnațional, să simplifice procedurile de plată online și să armonizeze instrumentele 
fiscale pentru a consolida încrederea consumatorilor în economia europeană 
(recomandarea 5, liniuță nouă);

18. să continue eforturile privind armonizarea fiscală în UE (recomandarea 5, liniuță nouă). 


