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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza 
anuală a creșterii pentru 2019
(2018/2119(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 121 alineatul (2), articolele 126 și 136 și Protocolul nr. 12 la tratat,

– având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană,

– având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității,

– având în vedere Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii 
economice și monetare,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 
coordonarea politicilor economice1,

– având în vedere Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind 
cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea 
aplicării procedurii deficitului excesiv4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice5,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare 
în zona euro6,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al 
                                               
1 JO L 306, 23.11.2011, p. 12.
2 JO L 306, 23.11.2011, p. 41.
3 JO L 306, 23.11.2011, p. 8.
4 JO L 306, 23.11.2011, p.33.
5 JO L 306, 23.11.2011, p. 25.
6 JO L 306, 23.11.2011, p. 1.
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Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și 
evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor 
excesive ale statelor membre din zona euro1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a 
statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți 
grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară2,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 21 noiembrie 2018, intitulată „Analiza 
anuală a creșterii 2019: Pentru o Europă mai puternică într-un context de incertitudine la 
nivel mondial” (COM (2018) 0770) și Raportul privind mecanismul de alertă 2019 
(COM (2018) 0758),

– având în vedere raportul anual al Consiliului bugetar european din 10 octombrie 2018,

– având în vedere previziunile economice europene ale Comisiei din toamna anului 2018,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a Programului de sprijin pentru reforme 
structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1303/2013 și (UE) nr. 1305/20133,

– având în vedere raportul privind îmbătrânirea populației publicat de Comisie la 25 mai 
2018,

– având în vedere recomandarea pentru o recomandare a Consiliului din 21 noiembrie 
2018 privind politica economică a zonei euro (COM(2018)0759),

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru 
dezvoltare regională și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen (A8-0000/2018),

A. întrucât economia europeană intră în prezent în cel de-al șaselea an de creștere 
neîntreruptă;

B. întrucât creșterea economică rămâne vulnerabilă la tensiunile geopolitice continue, care 
au impact asupra comerțului mondial, și la incertitudinile persistente legate de viitoarele 
relații ale Uniunii cu Regatul Unit; 

C. întrucât se estimează că rata de dependență a persoanelor vârstnice va crește de la 
29,3 % în 2016 la 52,3 % până în 2080, ceea ce reprezintă mai puțin de două persoane 
aptă de muncă pentru fiecare persoană în vârstă;

                                               
1 JO L 140, 27.5.2013, p. 11.
2 JO L 140, 27.5.2013, p. 1.
3 JO L 129, 19.5.2017, p. 1.
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D. întrucât, în ultimele două decenii, productivitatea totală a factorilor în zona euro a rămas 
în urmă față de cea a principalilor concurenți mondiali;

E. întrucât, conform previziunilor Comisiei, se preconizează că zece state membre vor 
avea o pondere a datoriei față de PIB de peste 60 % în 2019,

1. constată că în Raportul Comisiei din 2018 privind îmbătrânirea populației se estimează 
că costurile fiscale legate de pensii, îngrijiri medicale și îngrijiri pe termen lung vor 
crește în următoarele decenii, pe măsură ce populația Europei continuă să îmbătrânească 
semnificativ;

2. îndeamnă statele membre să își asume responsabilitatea pentru generațiile viitoare și să 
asigure sustenabilitatea sistemelor noastre de securitate socială și, în acest sens, viitorul 
statelor noastre sociale;

3. îndeamnă statele membre să se pregătească pentru aceste evoluții demografice prin: 1) 
crearea de rezerve bugetare pentru a face față costurilor fiscale în creștere; 2) 
introducerea unor reforme structurale în vederea reducerii acestor costuri; și 3) creșterea 
productivității, esențială pentru o creștere economică durabilă în viitor;

4. salută analiza anuală a creșterii pentru 2019 realizată de Comisie, care reafirmă 
importanța: 1) investițiilor de înaltă calitate; 2) a reformelor care se traduc printr-un plus 
de productivitate, caracter incluziv și calitate instituțională; și 3) a stabilității macro-
financiare și a solidității finanțelor publice;

Rezerve bugetare

5. constată că o proporție mai mare a persoanelor în vârstă presupune cheltuieli mai mari 
cu asistența medicală, cu îngrijirile medicale asociate și cu pensiile; în plus, ia act de 
faptul că, într-o societate în curs de îmbătrânire, proporția persoanelor apte de muncă 
scade în raport cu proporția persoanelor în vârstă, ceea ce înseamnă că pentru fiecare 
persoană în vârstă scade numărul de plătitori; subliniază că acest lucru creează o povară 
masivă asupra finanțelor publice, amenințând sustenabilitatea acestora;

6. este preocupat de faptul că unele state membre cu deficite bugetare și niveluri ridicate 
ale datoriei publice au ratat ocazia oferită de condițiile macroeconomice favorabile de a 
constitui rezerve bugetare, în timp ce, alte state membre și le-au consolidat și mai mult, 
contribuind astfel la excedentul de cont curent al zonei euro, de aproximativ 3,2 %, cel 
mai ridicat din lume;

7. salută eforturile Comisiei de a încuraja statele membre cu deficite de cont curent sau cu 
datorii externe ridicate să limiteze creșterea costurilor unitare ale forței de muncă și să 
își îmbunătățească nivelurile de competitivitate, precum eforturile de a încuraja statele 
membre cu excedente mari de cont curent să promoveze cererea prin stimularea 
creșterilor salariale în funcție de creșterea productivității și să stimuleze productivitatea 
prin promovarea investițiilor;

8. regretă faptul că Italia nu a prezentat Comisiei un proiect de plan bugetar revizuit pentru 
2019; sprijină analizarea de către Comisie a inițierii unei proceduri de deficit excesiv pe 
baza datoriilor împotriva Italiei, având în vedere nerespectarea de către această țară a 
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criteriului datoriei;

9. îndeamnă statele membre să creeze rezerve bugetare pentru generațiile viitoare; solicită 
măsuri mai stricte de asigurare a respectării Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), 
cu accent pe reducerea datoriei;

10. salută propunerea Consiliului bugetar european privind o simplificare radicală a 
normelor bugetare pentru a depăși deficiențele cadrului bugetar actual al UE; subliniază 
că flexibilitatea, astfel cum este prevăzută în normele PSC, ar trebui să asigure un bun 
echilibru între obiectivul de a asigura o politică bugetară prudentă și investițiile 
productive;

Reforme structurale

11. reamintește că îmbătrânirea forței de muncă va fi probabil un obstacol semnificativ în 
calea creșterii productivității europene în următoarele decenii; îndeamnă, prin urmare, 
statele membre să pună în aplicare reforme structurale menite să stimuleze 
productivitatea;

12. subliniază importanța revizuirii sistemelor naționale de pensii publice, finanțate în mare 
parte pe bază redistributivă, pentru a reduce sarcina lor bugetară;

13. subliniază importanța creșterii ratei de participare a forței de muncă pentru a menține 
sustenabilitatea sistemelor de securitate socială, în special în contextul creșterii ratei de 
dependență;

14. solicită să se renunțe la impozitarea ridicată a forței de muncă în Europa;

15. subliniază că digitalizarea, globalizarea și schimbările tehnologice transformă radical 
piețele forței de muncă;

16. subliniază că mobilizarea unei populații în vârstă de muncă tot mai reduse va necesita 
angajați mai polivalenți și piețe ale muncii mai flexibile, la care trebuie să se adauge 
politici active privind piața forței de muncă, învățarea și formarea pe tot parcursul vieții 
și sisteme de securitate socială accesibile, astfel cum se subliniază în Pilonul european 
al drepturilor sociale;

17. subliniază că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care sunt un factor important al 
ocupării forței de muncă, nu pot valorifica pe deplin potențialul pieței unice europene 
din cauza barierelor legislative și administrative; îndeamnă Comisia să reducă aceste 
bariere; în plus, îndeamnă Comisia să combată practicile fiscale neloiale și concurența 
neloială în rândul IMM-urilor și al companiilor multinaționale;

18. solicită reforme fiscale în vederea îmbunătățirii colectării impozitelor; subliniază 
necesitatea unei mai bune coordonări a practicilor administrative în domeniul 
fiscalității;

19. reamintește importanța unui sector bancar rezilient, care să protejeze stabilitatea 
financiară; salută eforturile de finalizare treptată a uniunii bancare, prin intermediul unui 
sistem european credibil de asigurare a depozitelor și al unui pachet pentru reducerea 
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creditelor neperformante;

20. subliniază faptul că tranziția către un nou regim de ponderare la risc pentru expunerile 
suverane ale băncilor va contribui la slăbirea spiralei catastrofale dintre bănci și 
expunerile suverane;

Creșterea investițiilor și a productivității

21. subliniază că, pentru a asigura echitatea între generații, statele membre trebuie să 
crească productivitatea prin investiții productive, cum ar fi cele în proiectele de 
infrastructură de stimulare a creșterii, pentru a stimula o potențială creștere economică, 
atât de necesară;

22. subliniază că se impune ca statele membre să facă distincția între investițiile publice 
productive și cheltuielile curente, întrucât spațiul bugetar nu trebuie în niciun caz să fie 
utilizat pentru finanțarea cheltuielilor curente;

23. subliniază că creșterea productivității presupune investiții în C&D, inovare și 
digitalizare, cu accent pe creșterea capitalului fizic și a celui uman;

24. subliniază că investițiile intraeuropene directe duc la câștiguri de productivitate atât 
pentru firmele investitoare, cât și pentru întreprinderile locale din regiunile-gazdă și 
generează convergență economică în Europa; 

25. subliniază necesitatea urgentă a unei uniuni depline a piețelor de capital, deoarece 
piețele financiare ar putea să prevadă mecanisme private de partajare a riscurilor și de 
reducere a acestora;

Asumarea responsabilității la nivel național

26. reamintește că nivelurile de punere în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 
sunt prea scăzute; consideră că semestrul european ar trebui să se concentreze asupra 
asumării responsabilității la nivel național; îndeamnă parlamentele naționale și regionale 
să dezbată rapoartele de țară și recomandările specifice fiecărei țări;

°

° °

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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