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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0133/2012, adresată de Andrew Duff, deputat în Parlamentul 
European, de cetățenie britanică, în numele European Union of Federalists 
(Uniunea Europeană a Federaliștilor), privind solicitarea ca Parlamentul 
European, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din TUE, să inițieze 
constituirea unei uniuni fiscale

1. Rezumatul petiției

Petiționarii își exprimă preocuparea cu privire la instabilitatea financiară continuă și 
dificultățile economice grave cu care se confruntă cetățenii din Europa. În special, aceștia 
subliniază că noul tratat interguvernamental ar trebui să consolideze disciplina fiscală, deși 
acesta nu va aborda problema datoriei suverane. În acest context, aceștia fac apel la Parlament 
să utilizeze procedurile prevăzute de TUE pentru o revizuire ordinară a tratatului care ar 
trebui să aibă obiective care să conducă la un guvern economic federal supus controlului 
democratic al Parlamentului European. În plus, aceștia solicită reforme structurale pentru a 
spori atât competitivitatea, cât și nivelul ocupării forței de muncă în Europa. În cele din urmă, 
aceștia solicită Parlamentului să întocmească o ordine de zi pentru o nouă Convenție 
constituțională care să determine aceste schimbări și să restabilească încrederea pieței și a 
cetățenilor în viitorul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul solicită Parlamentului European să preia conducerea în constituirea unei uniuni 
fiscale. El formulează unele propuneri specifice – emiterea de euroobligațiuni, care ar necesita 
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o politică bugetară comună condusă de un guvern federal economic, realizarea pieței unice, 
asumarea unor reforme structurale care vizează creșterea competitivității și a ocupării forței 
de muncă în cadrul unei cooperări consolidate – și solicită Parlamentului European să 
elaboreze o nouă convenție constituțională însărcinată cu realizarea unor modificări ale 
tratatului necesare pentru a crea o uniune fiscală, să reformeze sistemul financiar al UE și să 
restabilească încrederea pieței și încrederea democratică în viitorul UE. 

Se poate considera că petiția aduce o contribuție la impulsul larg din spatele unei integrări 
fiscale mai profunde în zona euro, în scopul de a remedia deficiențele legate de instituirea 
uniunii economice și monetare (UEM). Convingerea că UEM ar trebui să fie mai puternică și 
mai capabilă să facă față provocărilor pe care le viitorul le poate rezerva este împărtășită de 
către principalii actori instituționali de pe scena europeană și este, de asemenea, punctul de 
vedere al Comisiei.

La Consiliul European din 28-29 iunie 2012, președintele Comisiei, al Parlamentului 
European, al Consiliului European și al Băncii Centrale Europene au fost invitați să elaboreze 
o foaie de parcurs specifică și definită în timp pentru realizarea unei UEM veritabile. Un 
raport interimar din luna octombrie a fost urmat de un raport final în perioada 13-
14 decembrie. 
Contribuția Comisiei la raportul final a fost publicată sub forma unui Proiect pentru o uniune 
economică și monetară profundă și veritabilă la 28 octombrie 2012. În cadrul acestuia, 
Comisia a semnalat ambițiile sale de a realiza o uniune pe deplin bancară, economică, fiscală 
și politică și a menționat măsurile pe termen scurt, mediu și lung pe care le consideră necesare 
pentru atingerea acestor obiective. Este nevoie de multă atenție pentru asigurarea unei căi de 
urmat echilibrate. Principiul director ar fi că orice măsură de mutualizare în mai mare măsură 
a riscului trebuie să existe în paralel cu o disciplină fiscală și o integrare mai mare. Integrarea 
mai profundă necesară a reglementărilor financiare, a politicilor bugetare și economice și a 
instrumentelor aferente trebuie să fie însoțită de o integrare politică pe măsură, care să asigure 
legitimitatea democratică și responsabilitatea.
Este evident că o uniune fiscală ar fi calea către etapa finală a UEM și, prin urmare, nu ar fi 
posibilă fără o serie de demersuri intermediare care intervin în primul rând. Unele modificări 
care sunt posibile în temeiul actualului tratat pot fi întreprinse acum, însă modificarea 
tratatului va fi necesară pentru modificări mai ambițioase. Solicitarea petiționarilor cu privire 
la o convenție constituțională însărcinată cu realizarea unor modificări necesare pentru o 
uniune fiscală constituie o abordare cu privire la realizarea acestor modificări ale tratatului. 
Comisia se angajează să prezinte în timp util idei explicite de modificări aduse tratatului 
pentru ca o dezbatere să aibă loc înainte de următoarele alegeri pentru Parlamentul European
din 2014, în vederea stabilirii bazei legislative pentru măsurile avute în vedere pe termen 
mediu, care prevede crearea unei supravegheri economice și bugetare substanțial consolidată 
și a unui cadru pentru control, a unei capacități fiscale europene dezvoltată în continuare care 
să sprijine solidaritatea și punerea în aplicare a reformelor structurale care consolidează 
creșterea durabilă, precum și integrarea mai profundă a procesului decizional în domenii 
politice, cum ar fi impozitarea și piețele forței de muncă, ca un instrument important de
solidaritate.

De la publicarea proiectului au fost înregistrate progrese în ceea ce privește demersurile către 
o uniune fiscală. Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord informal cu privire la pachetul 
privind supravegherea și monitorizarea bugetare, o propunere legislativă care include două 
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regulamente a căror adoptare a fost semnalată ca fiind o prioritate-cheie imediată, care este pe 
cale să devină o legislație. Astfel cum a anunțat Președintele Barroso la 20 februarie 2013,
Comisia va convoca un grup de experți pentru a aprofunda analiza privind meritele posibile, 
riscurile, cerințele și obstacolele substituirii parțiale a emisiunii naționale de titluri de creanță 
printr-o emitere în comun, sub forma unui fond de răscumpărare și a unor euro-obligațiuni.
Grupul va avea sarcina de a evalua temeinic care ar putea fi caracteristicile lor în ceea ce 
privește dispozițiile legale, arhitectura financiară și cadrul economic și bugetar complementar 
necesar. Răspunderea democratică va constitui o problemă centrală care trebuie luată în 
considerare.
În plus, [după decizia cu privire la următorul cadru financiar multianual pentru UE și înainte 
de sfârșitul anului 2013], Comisia va formula în curând următoarele propuneri de completare 
a cadrului existent al guvernanței economice: (i) măsuri pentru asigurarea unei mai mari 
coordonări ex ante a proiectelor de reforme majore și (ii) crearea unui „Instrument de 
convergență și competitivitate” care să ofere sprijin financiar pentru implementarea în timp 
util a reformelor structurale care consolidează creșterea economică. Acest nou sistem, pe 
deplin în conformitate cu metoda comunitară, ar urma să se bazeze pe procedurile de 
supraveghere existente la nivelul UE. Acest instrument ar urma să combine o integrare mai 
pronunțată a politicii economice cu sprijinul financiar și, astfel, să respecte principiul conform 
căruia demersurile pentru o responsabilitate sporită și pentru mai multă disciplină economică 
trebuie combinate cu o mai mare solidaritate. Instrumental ar viza în special promovarea 
capacității structurale a unui stat membru cu scopul de a amortiza șocurile asimetrice. 
De asemenea, în următoarele luni, ca urmare a adoptării preconizate a mecanismului de 
supraveghere unic, Comisia va prezenta o propunere privind un mecanism de rezoluție unic, 
care se va ocupa de restructurarea și rezoluția băncilor din statele membre care participă la 
uniunea bancară. Înainte de încheierea anului 2013, Comisia preconizează prezentarea unei 
propuneri în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din TFUE, pentru a stabili o poziție 
unitară în vederea obținerii, pentru zona euro, a statutului de observator în cadrul Consiliului 
executiv al FMI și ulterior pentru o reprezentare unică.

Concluzie

Solicitarea petiționarilor cu privire la o uniune fiscală este, în linii mari, în conformitate cu 
viziunea Comisiei pentru o etapă finală a UEM. Deși măsurile specifice propuse diferă de 
agenda politică imediată a Comisiei din cauza planificării necesare a tranziției către un nivel 
ridicat de integrare, ele sunt adresate unei instituții diferite și aduc o contribuție valoroasă la 
dezbaterea pe tema viitorului UEM. 


