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Rezoluția Parlamentului European referitoare la noi propuneri de combatere a crizei 
financiare sistemice și de stimulare a economiei reale prin investiții pentru creștere 
economică și dezvoltare

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la criza financiară,

– având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât politicile de austeritate și măsurile fiscale impuse statelor cu un nivel ridicat al 
datoriei suverane au provocat crize sociale ulterioare marcate de pierderea de locuri de 
muncă, închiderea unor întreprinderi, creșterea șomajului, dar și a costului vieții, scăderea 
numărului de credite acordate de bănci, sinuciderea multor antreprenori din cauza 
falimentului companiilor lor, și întrucât recesiunea persistentă subminează încrederea 
piețelor;

B. întrucât, în pofida măsurilor întreprinse și a sacrificiilor populației, piețele libere continuă 
să provoace scăderea valorii patrimoniale bancare și creșterea spreadurilor față de 
randamentele obligațiunilor federale germane;

C. întrucât, până în prezent, au fost „salvate” cu banii contribuabililor doar băncile aflate la 
originea crizei, fără niciun avantaj pentru deponenți, singurii beneficiari fiind marii 
acționari și sistemul deficitar care a creat uriașa bulă speculativă;

D. întrucât sute de mii de mici întreprinderi sunt în pragul falimentului, deși îndeplinesc o 
funcție utilă și specială în economia țărilor noastre,

1. invită Comisa să prezinte propuneri privind separarea atribuțiilor între băncile comerciale 
generaliste și băncile de afaceri (financiare);

2. invită, de asemenea, Comisia să instituie euroobligațiunile și noi instrumente financiare 
pentru investiții destinate creșterii economice și dezvoltării, în special marilor proiecte de 
infrastructură.


