
 

Economia: ce face Parlamentul pentru a susține
creșterea
 
De la criza economică, Parlamentul încearcă să reconstruiască încrederea în sistemul
bancar și financiar și sprijină investițiile și creșterea.
 
Criza financiară din 2008 a scos în evidență punctele slabe ale sistemului bancar european.
Pentru a asigura o supraveghere mai bună, deputații europeni au adoptat reguli care fac ca
Banca Centrală Europeană să fie direct responsabilă pentru supravegherea a o sută de bănci
majore în zona euro.
 
 
 
Problema implicării contribuabililor în cazul falimentelor bancare a fost, de asemenea, dezbătută
în ultimii ani. Uniunea Europeană a decis să instituie o autoritate comună, Comitetul unic de
rezoluție, care să garanteze soluționarea ordonată a situației băncilor falimentare, cu un impact
minim asupra economiei reale și finanțelor publice.
 
 
 
Deputații europeni au intensificat și cerințele de capital pentru bănci. Scopul este de a le ajuta
să răspundă mai bine la crize, să limiteze impactul șocurilor viitoare și să sporească gradul de
supraveghere. Noile modificări sunt luate în considerare de către Parlament.
 
 
 
O mai bună coordonare europeană
 
 
 
Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a asigura o mai bună coordonare a politicilor
economice și fiscale în UE, lipsa de aliniere de multe ori însemnând că unele state membre
trebuie să împrumute bani cu rate ale dobânzii mai mari.
 
                                                                
 
Semestrul european este un ciclu anual care oferă recomandări în funcție de țară. Acestea sunt
pregătite de Comisia Europeană, adoptate de către guverne în cadrul Consiliului și puse în
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https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/srb_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/srb_ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20130416IPR07333/parlamentul-supune-votului-pachetul-de-reforme-pentru-intarirea-bancilor-din-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI%282017%29599385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20160613STO31998/semestrul-european-impozitele-si-pensiile-de-anul-viitor


aplicare la nivel național. Parlamentul a fost implicat activ în pregătirea acestor pachete
legislative, cunoscute sub numele de „six-pack“ și „two-pack“.
 
 
 
Evaziunea fiscală
 
 
 
Parlamentul European lucrează la o impozitare mai transparentă și mai bine coordonată.
Deputații au creat comisii speciale care lucrează asupra impozitării, responsabile cu
examinarea acuzațiilor că unele state membre au oferit un tratament fiscal preferențial
multinaționalelor, precum și o comisie de anchetă pentru situația documentelor Panama.
 
Consolidând investițiile
 
 
 
Deficite bugetare mari înseamnă că puține fonduri, publice sau private, sunt disponibile pentru a
sprijini creșterea economică. Uniunea Europeană a lansat în 2015 un plan de investiții ambițios,
care intenționează să ofere 315 miliarde de euro pentru investiții publice și private, cu garanții
europene.
 
 
 
Scopul este de a finanța proiecte viabile economic, dar care nu ar putea demara altfel, din
cauza reticenței investitorilor privați datorată situației economice incerte și riscului crescut.
 
 
 
Parlamentul se pregătește să voteze în iunie extinderea Fondului european pentru investiții
strategice cu scopul de a crește volumul investițiilor în economia UE la 500 de miliarde de euro
până la sfârșitul anului 2020.
 
 
 
Un buget pentru zona euro?
 
 
 
Într-un raport adoptat în februarie, deputații europeni cer un buget specific pentru zona euro,
pentru a ajuta țările să facă față șocurilor și pentru a le ajuta să își adapteze economiile la noile
provocări. Textul solicită, de asemenea, un rol sporit pentru Parlamentul European și
parlamentele naționale în cadrul semestrului european.
 
Viitorul integrării europene
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/20150318TST35503
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20150417STO42603/eurodeputatii-voteaza-un-fond-nou-pentru-implementarea-planului-de-investitii
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170515IPR74885/meps-want-future-oriented-investments-in-neediest-eu-economies
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170515IPR74885/meps-want-future-oriented-investments-in-neediest-eu-economies
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170210IPR61812/parlamentul-isi-prezinta-viziunea-pentru-viitorul-europei


 
 
În săptămânile următoare, Comisia Europeană va publica cinci documente de reflecție privind
viitorul integrării europene.
 
 
 
Fiecare lucrare va fi dedicată unei teme specifice: dimensiunea socială a Europei, globalizarea,
uniunea economică și monetară, apărarea și finanțele.
 
 
 
Această inițiativă se va încheia în luna septembrie cu discursul anual privind starea Uniunii
Europene, care va fi ținut de Jean-Claude Juncker, în plen.
 
Legislația
Uniunea economică
O uniune monetară mai corectă
Ameliorarea semestrului european
Un plan de investiții pentru Europa

Informații de context
Revizia fondurilor europene pentru investiții strategice
Uniunea economică și monetară
O capacitate fiscală pentru zona euro
Pilonul european al drepturilor sociale
Viitorul UE

Materiale audiovizuale
Sistemul bancar european
Fondul european pentru investiții strategice
Evaziunea fiscală
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/package-economic-union
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-eurogroup-accountable-and-democratic-decision-making
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-semester-improvement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-investment-plan-for-europe-%E2%80%93-european-fund-for-strategic-investments
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI%282016%29593531_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578970/IPOL_IDA%282016%29578970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586657
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/viitorul-ue-dezbatere-privind-reformarea-ue
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-banking-system
http://audiovisual.europarl.europa.eu/investment-plan
http://audiovisual.europarl.europa.eu/PANA
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Ultimul pilon al uniunii bancare: constituirea unui fond de protecţie a economiilor
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=e7cf60c7-15b4-41fe-b8a1-a5bf00dfc4d2

Viitorul Europei: Zona Euro trebuie să meargă înainte
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege

Semestrul european: instrumentul pentru menținerea sănătății statelor din UE
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=74b56a39-0354-4376-95fc-a62400a839ac
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Parlamentul European luptă împotriva fraudei fiscale
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=efbc918c-7fe7-4ec2-ac2b-a6c500c47f69
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