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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Comunicării – O foaie de parcurs către stabilitate  
şi creştere – COM (2011) 669 

 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
a fost sesizată cu adresa nr. 15/E, la data de 19.10.2011, pentru verificarea 
conformării principiului subsidiarităţii asupra Comunicării – O foaie de parcurs către 
stabilitate şi creştere – COM (2011) 669. 

Foaia de parcurs vizează enunţarea priorităţilor pe termen mediu si lung, cu 
masuri de luat pe termen scurt în domeniul guvernanţei economice (inclusiv cu 
posibila modificare a Tratatelor) şi al managementului crizelor. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din data de 
22 noiembrie 2011 Comunicarea – O foaie de parcurs către stabilitate şi creştere – 
COM (2011) 669 a adoptat următorul proiect de opinie: 

1. Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 
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2. Apariţia unor dezechilibre de proporţii, printre care s-au numărat 
discrepanţe importante şi persistente la nivelul competitivităţii, s-au dovedit, în 
momentul declanşării crizei, extrem de dăunătoare pentru Uniunea Europeană şi în 
special pentru moneda euro. În anii care au precedat criza, costurile de finanţare 
scăzute au alimentat alocarea necorespunzătoare a resurselor, deseori către utilizări 
mai puţin productive, ducând la niveluri de consum nesustenabile, bule imobiliare şi 
acumularea de datorii externe şi interne în unele state membre. 

Aceste lucruri s-au petrecut din cauza opţiunii politice bazate pe paradigma 
„Marii Moderaţii”, pe care o putem sintetiza astfel: „Disciplina fiscală în combinaţie 
cu o inflaţie mică şi stabilă erau condiţiile necesare şi suficiente pentru stabilitatea 
macroeconomică”. În plus, se considera că reglementarea pieţelor financiare nu 
influenţează echilibrele macroeconomice. Această paradigmă a dominat lumea în 
ultimele două decenii, fiind  fundamentată de opţiunea ideologică pentru pieţe care se 
autoreglează şi credinţa că singurele surse ale ciclurilor economice sunt şocurile 
tehnologice şi schimbările de preferinţe, şomajul fiind considerat rezultatul unor 
decizii voluntare. Nu este o pură întâmplare că lumea dinaintea crizei era 
asemănătoare cu lumea dinaintea Marii Depresiuni. Tratatul de la Maastricht a propus 
o arhitectură instituţională a guvernanţei economice a UE inspirându-se din  
principalele concepte ale paradigmei Marii Moderaţii. Tratatul de la Lisabona a ratat 
şansa de a corecta imperfecţiunile, fiind negociat în perioada în care paradigma Marii 
Moderaţii era încă la modă. 

După izbucnirea crizei, UE a încercat, pe lângă măsurile imediate de 
salvare de urgenţă a instituţiilor financiare şi de stimulare monetară şi fiscală a 
economiilor, să revizuiască o  parte din conceptele dinaintea crizei, utilizând mai 
eficient vechile instrumente şi inventând instrumente noi. 

Lecţiile majore ale crizei financiare şi economice, ale cărei amplitudine şi 
durată se dovedesc, din păcate, mai mari decât se prevăzuse iniţial, arată că este 
nevoie de: 

- reglementarea adecvată a pieţelor financiare pentru a le stimula să 
funcţioneze pentru economia reală; 

- întărirea supravegherii pieţelor financiare pentru a evita riscurile 
sistemice; 

- realizarea supravegherii macroeconomice, neglijată în perioada 
dinaintea crizei; 

- întărirea supravegherii bugetare pentru a garanta sustenabilitatea 
finanţelor publice 

Astfel, geografia mai mare a reformei guvernanţei economice propusă în 
UE cuprinde 3 dimensiuni majore: 

-  politică fiscală sănătoasă; 

-  creştere economică echilibrată; 

-  rezolvarea crizelor 



Uniunea Europeană deţine acum instrumente mai puternice de consolidare 
a guvernanţei economice şi de asigurare a faptului că se iau măsurile necesare pentru 
a scoate Europa din criză:  

- Strategia Europa 2020 continuă să ghideze Uniunea şi statele membre în 
activităţile de promovare a elaborării de reforme structurale în vederea stimulării 
creşterii economice;  

- Semestrul european va contribui la asigurarea faptului că acestea continuă 
sa pună în aplicare reformele în cauză în mod coordonat;  

- Pactul euro plus va obţine o nouă calitate a coordonării politicii 
economice între statele membre participante.  

- Pachetul de şase acte legislative privind guvernanţa economică  va 
permite un nivel mult mai ridicat de supraveghere şi coordonare, necesar pentru a 
asigura sustenabilitatea finanţelor publice şi pentru a evita acumularea dezechilibrelor 
excesive.  

Totuşi, cu toate eforturile întreprinse la nivelul UE, nu s-a reuşit până acum 
controlul eficace al evenimentelor şi rezolvarea crizei. UE a intervenit în general cu 
întârziere, iar măsurile au fost insuficiente. 

Prezenta comunicare -  O foaie de drum către stabilitate şi creştere – 
încearcă să găsească o soluţie care să permită spargerea cercului vicios format de 
îndoielile legate de sustenabilitatea datoriei suverane, stabilitatea sistemului bancar şi 
perspectivele de creştere ale UE. 
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