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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1154/2019, adresată de Flavio Miccono, de cetățenie italiană, 
privind calcularea costurilor financiare generate de diferența dintre 
obligațiunile italiene și cele germane pe 10 ani

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Uniunea Europeană penalizează Italia pentru datoria sa publică ridicată, 
impunând constrângeri asupra bugetului său. Petiționarul arată în continuare că, în perioada 
2000-2019, Italia a plătit deja rate ale dobânzii mai mari decât cele datorate pentru obligațiunile 
germane pe 10 ani. În cele din urmă, el susține că costurile financiare suplimentare generate de 
diferențial ar putea fi deduse din datoria publică a Italiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petiționarul nu prezintă dovezi în sprijinul afirmației că Uniunea Europeană penalizează Italia 
pentru datoria sa publică ridicată. Toate statele membre au subscris dispozițiile Pactului de 
stabilitate și de creștere privind politicile bugetare naționale și acestea se aplică tuturor statelor 
membre. 

Diferențele dintre statele membre în ceea ce privește costul finanțării datoriei suverane depind 
de evaluările piețelor financiare și de analizele riscurilor realizate de investitorii privați și nu 
sunt decise de Uniunea Europeană. Acest lucru este valabil și pentru diferența dintre 
randamentele obligațiunilor de stat italiene și cele germane. În ceea ce privește argumentele 
prezentate de petiționar, se pot formula patru observații. În primul rând, randamentele 
obligațiunilor suverane ale Italiei sunt semnificativ mai scăzute de când țara a aderat la uniunea 
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monetară europeană în comparație cu nivelurile lor istorice. În al doilea rând, diferența dintre 
randamentele obligațiunilor de stat italiene și cele germane a fost foarte mică în perioada 2001-
2007. În al treilea rând, din 2015, politica Băncii Centrale Europene a dus la reducerea costurilor 
de finanțare a datoriei suverane a Italiei și la distanțarea acestora de randamentele obligațiunilor 
de stat din Germania. În al patrulea rând, mai recent, răspunsul european coordonat și ferm la 
criza provocată de pandemia de COVID-19, în special acordul Consiliului European din iulie 
2020 privind Instrumentul de redresare al Uniunii Europene și cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027, a contribuit la reducerea costurilor de finanțare a datoriei suverane 
a Italiei și a primelor de risc corespunzătoare.

Nu există nicio dispoziție din dreptul Uniunii care să permită deducerea cheltuielilor cu 
dobânzile din datoria suverană a statelor membre.

Concluzie

Pe baza celor de mai sus, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a dreptului Uniunii și nu 
intenționează să urmărească în continuare această chestiune.


