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ACRONIME 

BCE: Banca Centrală Europeană 

CPE: Comitetul pentru politică economică al Consiliului UE 

DG ECFIN: Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene 

DG EMPL: Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din 

cadrul Comisiei Europene 

FMI: Fondul Monetar Internațional 

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

PDE: Procedura aplicabilă deficitelor excesive 

PDE: Procedura de dezechilibru excesiv 

PDM: Procedura privind dezechilibrele macroeconomice 

PSC: Pactul de stabilitate și de creștere 

RMA: Raportul privind mecanismul de alertă  
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GLOSAR 

Comitetul pentru politică economică (CPE): organ consultativ pe lângă Comisie și Consiliu, 

instituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului din 18 februarie 1974. CPE contribuie la 

activitatea desfășurată de Consiliu pentru a coordona politicile economice ale statelor 

membre și cea a UE. Comitetul este format din câte doi delegați din partea fiecărui stat 

membru, doi reprezentanți ai Comisiei și doi din partea BCE. 

Pactul de stabilitate și de creștere (PSC): acord obligatoriu pentru toate statele membre ale 

UE începând din 1997 (pactul a fost reformat în 2005 și în 2011), care privește punerea în 

aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Maastricht referitoare la sustenabilitatea politicilor 

bugetare ale statelor membre, vizând în special men ținerea deficitului și a datoriei publice la 

niveluri acceptabile.  

Program național de reformă: document elaborat în fiecare an, în care sunt prezentate 

politicile și măsurile preconizate de statul membru respectiv pentru a susține creșterea 

economică și crearea de locuri de muncă și pentru a îndeplini obiectivele Strategiei 

Europa 2020. 

Semestrul european: ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Semestrul 

european acoperă politicile bugetare astfel cum au fost definite de Pactul de stabilitate și de 

creștere, prevenirea dezechilibrelor macroeconomice excesive (în cadrul PDM) și reformele 

structurale în contextul Strategiei Europa 2020. Semestrul conduce la recomandări specifice 

adresate statelor membre. 

Strategia Europa 2020: agenda UE pentru creștere economică și locuri de muncă pentru 

deceniul în curs. Această strategie identifică cinci obiective principale, care sunt exprimate 

prin intermediul a șapte inițiative emblematice. Guvernele statelor membre ale UE au 

stabilit obiective naționale pentru a contribui la atingerea obiectivelor generale de la nivelul 

UE și raportează cu privire la acestea în programele naționale de reformă. 
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SINTEZĂ 

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice 

I. Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) a fost concepută pentru 

a aborda dezechilibrele macroeconomice în UE, fiind o reacție la lipsa de instrumente de 

politici capabile să prevină acumularea acestor dezechilibre înainte de criza din 2008. 

II. PDM are la bază un ciclu anual. Acesta începe cu publicarea de către Comisie a unei 

evaluări economice și financiare, cunoscută sub denumirea de Raportul privind mecanismul 

de alertă (RMA). Raportul identifică statele membre care riscă să fie afectate de dezechilibre 

și care necesită o analiză suplimentară sub forma unui așa-numit „bilanț aprofundat”. Scopul 

bilanțurilor aprofundate este de a stabili dacă există dezechilibre în statele membre 

selectate și dacă acestea ar trebui să fie considerate excesive. În sfârșit, pe baza analizei din 

bilanțul aprofundat, Comisia poate propune recomandări specifice țării respective. Acestea 

sunt adoptate în cele din urmă de către Consiliu și sunt apoi adresate statelor membre în 

vederea remedierii dezechilibrelor existente. 

III. În cazul în care dezechilibrele sunt considerate „excesive”, Regulamentul PDM prevede 

faptul că Comisia propune Consiliului declanșarea „procedurii de dezechilibru excesiv” (PDE). 

Această procedură desemnează un mecanism de supraveghere consolidată, care include 

posibilitatea unor sancțiuni pentru statele membre din zona euro. 

Ce a auditat Curtea 

IV. Întrebarea principală de audit a fost următoarea: „Procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice este bine fundamentată și implementată în mod corespunzător?”. Curtea 

a evaluat eficacitatea modului în care Comisia a implementat PDM în perioada 2012-2017. 

Care au fost constatările Curții 

V. Deși PDM este în general o procedură bine concepută, Comisia nu o implementează în 

așa fel încât să asigure prevenirea și corectarea eficace a dezechilibrelor.  

VI. Comisia utilizează recomandările specifice relevante pentru PDM ca principal instrument 

pentru remedierea dezechilibrelor macroeconomice. Gradul de punere în aplicare a acestor 
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recomandări a fost însă unul scăzut. Este adevărat că punerea lor în aplicare ține de 

responsabilitatea statelor membre, dar s-a constatat că există o serie de deficiențe în modul 

în care ele sunt concepute de către Comisie. Nu există o legătură sistematică între 

dezechilibrele specifice identificate în bilanțurile aprofundate și recomandările propuse. În 

anumite cazuri, recomandările specifice sunt etichetate ca fiind relevante pentru PDM chiar 

dacă nu sunt legate decât foarte vag sau deloc de dezechilibrele macroeconomice, ceea ce 

complică eforturile statelor membre de lua măsuri adecvate pentru remedierea situa ției. În 

plus, recomandările specifice legate de PDM nu iau în considerare în mod suficient politica 

bugetară, nici măcar atunci când aceasta este relevantă pentru dezechilibrele de natură non-

bugetară. Există anumite neconcordanțe între recomandările specifice fiecărei țări și 

recomandările pentru zona euro în ansamblul său. În fine, Comisia stabile ște uneori un 

calendar foarte ambițios pentru punerea în aplicare a recomandărilor.  

VII. Curtea este de acord cu părțile interesate care au participat la sondajul său și care 

consideră că analiza din bilanțurile aprofundate este de bună calitate și că dezechilibrele 

sunt identificate în mod corect. Cu toate acestea, în ultimii ani, bilan țurile aprofundate și-au 

pierdut treptat din vizibilitate în raportarea realizată de Comisie, unde analiza și consilierea 

în materie de politici vizând PDM au devenit mai pu țin proeminente după ce au fost 

integrate în rapoartele de țară (care se ocupă în principal de coordonarea economică 

generală a politicilor structurale). PDM a fost slăbită și de procesul decizional utilizat de 

Comisie cu privire la clasificarea dezechilibrelor în funcție de gravitatea lor. Dezechilibrele 

sunt identificate la nivelul serviciilor Comisiei pe baza unor criterii tehnice clare, dar 

bilanțurile aprofundate nu conțin o evaluare clară a gravității acestora. Criteriile care stau la 

baza deciziilor finale luate de colegiul comisarilor nu sunt complet transparente.  

VIII. Ca aspect demn de remarcat, Comisia nu a recomandat niciodată declanșarea 

procedurii de dezechilibru excesiv, în ciuda faptului că, de la începutul PDM în 2012, mai 

multe state membre au fost identificate ca prezentând dezechilibre excesive pentru 

o perioadă prelungită. 

IX. Primul document din cadrul procesului, și anume raportul privind mecanismul de alertă, 

nu facilitează în mod adecvat identificarea precoce a dezechilibrelor, întrucât utilizează 

indicatori bazați pe date neactualizate și pe medii mobile, neținând deci seama de 
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evenimentele recente. În plus, textul raportului este mai degrabă descriptiv decât analitic. 

Efectele colaterale asupra altor state membre și dimensiunea „zona euro” nu sunt analizate 

în mod aprofundat, deși s-au realizat unele progrese în acest sens.  

Care sunt recomandările Curții 

(a) Comisia ar trebui să coreleze în mod sistematic recomandările specifice legate de PDM cu 

dezechilibrele macroeconomice. Măsurile propuse ar trebui să fie suficient de detaliate și 

ar trebui să se concentreze pe măsuri de politică în vederea reducerii dezechilibrelor pe 

termen scurt și mediu. Ori de câte ori este posibil, Comisia ar trebui să realizeze evaluări 

ex ante și ex post ale impactului măsurilor de politică asupra dezechilibrelor.  

(b) Bilanțurile aprofundate ar trebui să furnizeze o caracterizare clară a gravității 

dezechilibrelor cu care se confruntă un stat membru. Comisia ar trebui să îmbunătă țească 

transparența prin adoptarea, publicarea și aplicarea unor criterii clare de clasificare 

a dezechilibrelor. Cu excepția cazului în care există circumstanțe specifice, Comisia ar 

trebui să recomande activarea unei proceduri de dezechilibru excesiv atunci când există 

dovezi că un stat membru se confruntă cu astfel de dezechilibre. În cazul în care, în 

circumstanțe specifice, Comisia își utilizează competențele discreționare și nu ia o astfel 

de măsură, ea ar trebui să își explice motivele în mod clar și public. 

(c) Comisia ar trebui să furnizeze un bilanț aprofundat cuprinzător și prezentat separat, ale 

cărui lungime și nivel de detaliu să reflecte gravitatea situației și provocările existente în 

materie de politici. În locul tabloului de bord, bilan țul aprofundat ar trebui să ofere acces 

la variabilele specifice țării vizate care au fost utilizate efectiv în analiză. 

(d) Comisia ar trebui să analizeze în mod sistematic impactul politicii bugetare asupra 

dezechilibrelor externe și a competitivității și ar trebui să utilizeze PDM pentru a adresa 

statelor membre recomandări atunci când există chestiuni bugetare care au un impact 

direct asupra dezechilibrelor externe.  

(e) Prin intermediul procesului PDM, Comisia ar trebui să acorde o atenție sistematică 

politicilor cu impact transnațional care pot îmbunătăți reechilibrarea simetrică în cadrul 
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zonei euro. Recomandările specifice legate de PDM ar trebui să fie în concordanță cu 

recomandările emise pentru zona euro care prezintă relevan ță pentru dezechilibre, 

inclusiv cu orientarea bugetară generală, atunci când este cazul. 

(f) Comisia ar trebui să acorde un loc mai important procedurii PDM în comunicarea cu 

publicul. În contextul unei comunicări eficace, comisarii de resort ar trebui să se pună la 

dispoziția parlamentelor statelor membre, ori de câte ori Comisia evaluează un 

dezechilibru ca fiind excesiv, astfel încât să poată explica motivele deciziilor Comisiei și 

recomandările corespunzătoare adresate cu privire la politici.
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INTRODUCERE 

Logica economică și cadrul juridic 

1. Înainte de criza din 2008-2009, cadrul de guvernanță economică al UE (normele care 

reglementează politicile economice ale statelor membre) se axa pe sustenabilitatea 

politicilor bugetare. Acest cadru se limita, în principal, la men ținerea sub control a deficitului 

și a datoriei publice. Guvernanța la nivelul UE în materie de politici non-bugetare era limitată 

la dispozițiile din tratat cu privire la coordonarea suplă a politicilor economice1

2. Criza și perioada imediat următoare au arătat că acest cadru nu a fost capabil să 

detecteze sau să împiedice acumularea de dezechilibre macroeconomice. În mai multe state 

membre, intrările importante de capital și expansiunea nesustenabilă a creditelor în sectorul 

privat au condus la o deteriorare a balanțelor externe și a competitivității, la investiții 

excesive în anumite sectoare economice și la acumularea unor datorii excesive în sectorul 

privat. În plus, înainte de izbucnirea crizei, un boom economic nesustenabil a denaturat 

evaluarea poziției bugetare subiacente, ceea ce a însemnat că situația părea adeseori mai 

bună decât era în realitate. Acolo unde dezechilibrele au declan șat în cele din urmă 

o ajustare dureroasă, acest lucru a provocat efecte colaterale în alte state membre, punând 

astfel în pericol stabilitatea financiară și performanța economică a întregii UE. 

. 

3. În vederea prevenirii unor scenarii similare în viitor și pentru a sprijini politicile de 

natură să reducă dezechilibrele generate de boomul de dinaintea crizei, în 2011 a fost 

introdus un nou mecanism cunoscut sub numele de procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice (PDM), ca parte a „pachetului de șase măsuri legislative” din anul 

respectiv2

                                                      

1 Articolele 121 și 148 TFUE. 

.  

2 Un set format dintr-o directivă și din cinci regulamente ale UE, care au intrat în vigoare la 
13 decembrie 2011. Trei regulamente se referă la supravegherea bugetară și fiscală consolidată, 
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4. Baza legală principală a PDM este Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea 

și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (denumit în continuare, în prezentul raport, 

„Regulamentul PDM”)3

5. PDM se aplică tuturor statelor membre ale UE (cu excepția celor care primesc asistență 

financiară din partea UE în cadrul programelor de ajustare economică) și este în vigoare 

începând din 2012, ca parte a ciclului anual de coordonare și supraveghere a politicilor 

economice.  

. 

6. Mai concret, PDM urmărește detectarea, prevenirea și corectarea „dezechilibrelor” și a 

„dezechilibrelor excesive”. Acești termeni sunt definiți la articolul 2 din Regulamentul PDM:  

(a) „«dezechilibre» înseamnă orice tendință ce are ca rezultat evoluții macroeconomice 

care au sau pot avea efecte negative asupra bunei func ționări a economiei unui stat 

membru, a uniunii economice și monetare sau a Uniunii în ansamblu; 

(b) «dezechilibre excesive» înseamnă dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre care pun sau 

ar putea pune în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare.” 

7. Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul PDM definește apoi natura dezechilibrelor:  

(a) „dezechilibrel[e] interne, inclusiv [cele] care pot fi cauzate de îndatorarea publică și 

privată, de evoluțiile pieței financiare și a pieței activelor, inclusiv a locuințelor, de 

evoluția fluxului creditelor din sectorul privat și de evoluția șomajului; 

                                                                                                                                                                      
 

în timp ce directiva vizează armonizarea cadrelor bugetare din statele membre. Restul de două 
regulamente privesc proceduri legate de PDM și punerea în aplicare a măsurilor corective. 

3 Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 
23.11.2011, p. 25). 



 12 

 
 

(b) dezechilibrel[e] externe, inclusiv [cele] care pot fi cauzate de evolu ția contului curent și 

a pozițiilor nete de investiții ale statelor membre, de cursurile de schimb efective reale, 

de cota de piață a exporturilor și de modificarea evoluției prețurilor și costurilor, 

precum și de modificarea competitivității nelegată de prețuri, ținând cont de diferitele 

componente ale productivității.” 

8. Regulamentul PDM are, așadar, un dublu obiectiv: abordarea dezechilibrelor care 

afectează economiile naționale ale statelor membre și combaterea în același timp a efectelor 

colaterale4

9. Procedura privind dezechilibrele macroeconomice este integrată în semestrul european, 

care reprezintă cadrul introdus în 2010 pentru coordonarea generală a politicilor economice 

în UE. Pe lângă PDM, semestrul european cuprinde măsuri de punere în aplicare a Pactului 

de stabilitate și de creștere (PSC) și politici structurale care vizează stimularea creșterii pe 

termen lung în contextul Strategiei Europa 2020 prin îndeplinirea țintelor, precum și 

orientările generale ale politicilor economice și orientările pentru politicile de ocupare 

a forței de muncă. Procesul anual aferent semestrului european culminează cu propunerea 

Comisiei adresată Consiliului în vederea unor recomandări specifice fiecărei țări în toate 

aceste domenii. După aprobarea lor de către Consiliu, aceste recomandări trebuie să fie puse 

în aplicare de către statele membre. 

 asupra altor state membre din zona euro și asupra UE. 

10. Diferența între PDM și Pactul de stabilitate și de creștere poate fi rezumată după cum 

urmează: PDM vizează dezechilibrele macroeconomice în general, în timp ce pactul se 

limitează la sustenabilitatea bugetară. Trebuie adăugat că, din momentul în care un stat 

membru îndeplinește cerințele privind deficitul și datoria publică, acesta nu mai beneficiază 

de orientări privind politica bugetară în cadrul pactului. În ceea ce îl privește, Regulamentul 

PDM prevede că răspunsurile la dezechilibrele identificate în cadrul PDM pot include măsuri 

                                                      

4 Pentru o definiție a efectelor colaterale, a se vedea nota 30. 
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de politică bugetară și salarială5

11. Procesul anual aferent PDM acoperă identificarea dezechilibrelor, evaluarea gravității 

acestora și inițierea unor corecții, fiind structurat în mai multe etape. Procesul descris în 

Regulamentul PDM este rezumat în 

. Cele două instrumente de politică sunt similare prin aceea 

că ambele conferă Comisiei un rol de executare și includ, prin urmare, atât o componentă 

preventivă, cât și una corectivă. Comisia nu are însă un rol similar de executare în punerea în 

aplicare a Strategiei Europa 2020. 

figura 1 (pentru detalii suplimentare, a se 

vedea anexa I), iar documentele din cadrul procesului sunt enumerate în anexa II

Prima etapă: raportul privind mecanismul de alertă 

. 

12. Prima etapă a procesului constă în publicarea unui raport privind mecanismul de alertă 

(RMA). Obiectivul principal al acestuia este de a identifica statele membre pe care Comisia le 

consideră în pericol de a fi afectate de dezechilibre și care necesită, prin urmare, o analiză 

suplimentară sub forma unui bilanț aprofundat (a se vedea etapa a doua). Raportul utilizează 

un tablou de bord format din indicatori selectați pentru a evidenția dezechilibrele interne și 

externe (a se vedea anexa III)6

                                                      

5 Considerentul 20 al Regulamentului PDM. 

. La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul PDM se 

precizează însă în mod clar că decizia de realizare a unui bilanț aprofundat nu trebuie să 

rezulte „în urma unei interpretări mecanice a indicatorilor din tabloul de bord”. 

6 Comisia utilizează alți 28 de indicatori auxiliari ca sursă de informații suplimentare 
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html). 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html�
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Figura 1 – Prezentare schematică a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Etapa a doua: bilanțurile aprofundate 

13. Bilanțurile aprofundate constau într-o analiză detaliată a circumstanțelor specifice țării 

vizate și utilizează o gamă largă de instrumente analitice (cum ar fi indicatori privind 

legăturile comerciale și expunerile între statele membre), informații calitative referitoare la 

țara analizată (cum ar fi specializarea sectorială și mecanismele de negociere a salariilor) și, 

în numeroase cazuri, variabile diferite de cele utilizate în tabloul de bord al RMA. 

14. Comisia colectează informații în cursul vizitelor sale în statele membre. Totodată, ea are 

obligația de a ține seama de orice alte informații pe care statul membru în cauză le consideră 

relevante și i le-a comunicat. Nu în ultimul rând, Comisia trebuie să ia în considerare 

intențiile de politică ale statelor membre, precum și eventualele recomandări anterioare din 

partea Consiliului sau a Comitetului european pentru riscuri sistemice. 

15. Regulamentul PDM prevede în mod explicit faptul că bilanțurile aprofundate trebuie să 

evalueze dacă statul membru vizat se confruntă sau nu cu dezechilibre și, în caz afirmativ, 

dacă acestea sunt excesive. Efectele colaterale ale politicilor economice naționale trebuie să 

fie avute și ele în vedere. În cazul în care Comisia consideră că nu există dezechilibre în statul 

membru vizat, procesul PDM se încheie pentru acesta în anul respectiv. În cazul în care sunt 

constatate dezechilibre și în funcție de gravitatea lor, Comisia plasează statul membru în 

cadrul componentei preventive a PDM sau în cadrul celei corective. 
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16. Începând din 2015, bilanțurile aprofundate au devenit o parte integrantă a rapoartelor 

anuale de țară elaborate de Comisie în cadrul semestrului european. Aceste rapoarte includ 

evaluări analitice cuprinzătoare cu privire la principalele probleme structurale care afectează 

un stat membru în domenii precum fiscalitatea și cheltuielile, ocuparea forței de muncă, 

administrația publică și mediul de afaceri, precum și cu privire la progresele înregistrate de 

statele membre în punerea în aplicare a recomandărilor specifice care le-au fost adresate și 

în atingerea țintelor din Strategia Europa 2020. 

Etapa a treia: prevenirea și corectarea 

Măsurile preventive 

17. În cazul în care consideră că un stat membru prezintă dezechilibre macroeconomice, 

Comisia trebuie să informeze Consiliul și Parlamentul European. Pe baza unei propuneri din 

partea Comisiei, Consiliul poate adresa recomandări specifice țării vizate: acestea vizează 

corectarea dezechilibrelor și prevenirea transformării lor în „dezechilibre excesive” (în 

continuare în prezentul raport, aceste recomandări vor fi desemnate ca „recomandări 

specifice legate de PDM”). Recomandările sunt adoptate în luna iulie și trebuie reexaminate 

și, după caz, ajustate anual. În acest sens, are loc o evaluare sistematică și publică 

a progreselor înregistrate în punerea lor în aplicare, aceasta fiind publicată sub forma unei 

anexe la raportul de țară respectiv, în luna februarie. Pentru a monitoriza punerea în aplicare 

a recomandărilor specifice legate de PDM, Comisia trebuie să mențină un dialog permanent 

cu autoritățile statelor membre și cu partenerii sociali și să efectueze vizite de informare, de 

obicei o dată pe an. 

Măsurile corective: procedura de dezechilibru excesiv 

18. În cazul în care consideră că dezechilibrele sunt excesive, Comisia are din nou obliga ția, 

stipulată la articolul 7 din Regulamentul PDM, să informeze Parlamentul European și 

Consiliul. La propunerea Comisiei, Consiliul poate decide apoi să activeze o „procedură de 
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dezechilibru excesiv” (PDE), care supune statul membru unor cerin țe și unei monitorizări mai 

stricte și, în cele din urmă, în cazul statelor membre din zona euro, la eventuale sancțiuni 

financiare7

SFERA, OBIECTIVELE ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

.  

Sfera și obiectivele auditului 

19. Principala întrebare de audit a fost următoarea: „Procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice este bine fundamentată și implementată în mod corespunzător?”. Prin 

urmare, în cadrul acestui audit, Curtea a evaluat eficacitatea implementării PDM de către 

Comisie în perioada 2012-20178, precum și anumite elemente de la baza concepției 

procedurii care au fost considerate relevante. Procedura a fost examinată în detaliu pentru 

un eșantion de patru state membre (Bulgaria, Spania, Franța și Slovenia), acoperind și alte 

state membre, după caz, într-o măsură mai mică9

20. Mai concret, Curtea a examinat: 

. 

(a) eficacitatea implementării procedurii – pe baza evoluției clasificării dezechilibrelor din 

statele membre –, precum și motivele de la baza ratei scăzute de punere în aplicare 

a recomandărilor specifice legate de PDM; 

(b) procesul de clasificare a dezechilibrelor macroeconomice în statele membre; 

                                                      

7 A se vedea 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 euro (JO L 306, 23.11.2011, p. 8). 

8 Analiza Curții s-a încheiat odată cu publicarea bilanțurilor aprofundate în februarie 2017, astfel 
încât nu a acoperit recomandările specifice din 2017. 

9 A se vedea explicația din anexa IV cu privire la metodologia de eșantionare utilizată de Curte. 
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(c) utilizarea de către Comisie a instrumentelor analitice și a analizelor economice pentru 

a identifica și a evalua dezechilibrele, precum și evoluția modului de prezentare 

a rezultatelor;  

(d) pertinența tabloului de bord și a raportului privind mecanismul de alertă în ansamblu în 

cadrul PDM. 

21. Curtea nu a evaluat caracterul adecvat al pragurilor stabilite pentru indicatorii din 

tabloul de bord și nici calitatea datelor statistice care stau la baza acestora. Procedura de 

evaluare a progreselor în punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM nu 

a fost nici ea examinată10

22. Criteriile de audit utilizate se bazau pe: 

. 

(a) cerințele de reglementare (în special Regulamentul PDM); 

(b) normele și procedurile interne ale Comisiei (de exemplu, instrucțiuni și orientări);  

(c) documentele publicate de instituții ale UE și de alte organizații internaționale (în special 

FMI și OCDE) sau rezultate din cercetarea desfășurată cu scopul de a se identifica cele 

mai bune practici. 

23. Prezentul raport de audit este cel de al doilea dintr-o serie menită să asigure o acoperire 

substanțială a cadrului de guvernanță economică al UE. Primul raport din această serie 

a analizat procedura aplicabilă deficitelor excesive11

                                                      

10 Diferitele categorii utilizate pentru evaluarea punerii în aplicare a recomandărilor specifice 
fiecărei țări sunt prezentate în anexa V. Potrivit rezultatelor sondajului realizat de Curte în 
rândul membrilor CPE (a se vedea punctul 24), acestea considerau că evaluările Comisiei erau în 
general exacte (a se vedea figura o din anexa VI). 

 și a fost publicat în 2016. 

11 Raportul special nr. 10/2016: „Sunt necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a se asigura 
o implementare eficace a procedurii aplicabile deficitelor excesive” (http://eca.europa.eu). 
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Abordarea 

24. În martie 2016, Curtea a transmis un chestionar online membrilor Comitetului pentru 

politică economică (CPE) din statele membre care au făcut obiectul unei proceduri privind 

dezechilibrele macroeconomice. Chestionarul a acoperit perioada cuprinsă între Raportul 

privind mecanismul de alertă din 2012 și bilanțurile aprofundate din 2016 și cuprindea 46 de 

întrebări, atât calitative, cât și cantitative, referitoare la opiniile membrilor CPE în legătură cu 

procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Sondajul s-a încheiat în decembrie 2016, 

fiind primite răspunsuri de la 19 dintre cei 20 de membri vizați ai CPE. Rezultatele sondajului 

au constituit o bază pentru activitatea de audit a Curții și anumite observații fac trimitere la 

acestea. Răspunsurile compilate la întrebările cantitative pot fi găsite în anexa VI

25. Curtea a purtat discuții cu reprezentanți ai trei servicii ale Comisiei (DG ECFIN, DG EMPL 

și Secretariatul General) și cu membri ai cabinetului comisarului pentru afaceri economice și 

financiare, impozitare și vamă și ai cabinetului vicepreședintelui pentru moneda euro și 

dialog social. De asemenea, au fost examinate o serie de documente ale Comisiei, atât 

documente publice, cât și documente interne. Curtea s-a întâlnit și cu reprezentanți ai 

instituțiilor implicate în implementarea și monitorizarea PDM în statele membre selectate 

(a se vedea lista acestor instituții în 

. 

anexa VII

26. Subiectul PDM a fost discutat și cu reprezentanți ai mai multor organizații ale căror 

opinii erau relevante pentru audit [inclusiv Banca Centrală Europeană (BCE), FMI, OCDE, 

Banca Mondială, Parlamentul European și, în Germania, Ministerul Federal al Economiei și 

Energiei și Ministerul Federal al Finanțelor). De asemenea, Curtea a organizat un grup 

consultativ și a solicitat consiliere din partea unor experți independenți. 

). 

OBSERVAȚII 

Dezechilibrele identificate în statele membre acoperă mai mulți ani, iar politicile corective 

nu sunt puse în aplicare într-o măsură suficientă 

27. Această secțiune se concentrează pe evoluția numărului de state membre în care au 

fost identificate dezechilibre de la introducerea PDM. Este prezentat apoi gradul de punere 
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în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM, astfel cum a fost evaluat de Comisie, și 

sunt analizate motivele subiacente. 

În general, statele membre prezintă dezechilibre pe parcursul mai multor ani 

28. Numărul de state membre identificate prin intermediul PDM ca prezentând dezechilibre 

macroeconomice a crescut constant între 2012 și 2015 (de la 12 la 16). Curtea recunoaște 

însă că această creștere se explică și prin faptul că mai multe țări au ieșit din programe de 

ajustare economică, precum și prin aderarea Croației la UE. Recent, această tendință 

generală s-a inversat, posibil ca urmare a redresării ciclice a economiilor din UE. Cu toate 

acestea, numărul statelor membre confruntate cu dezechilibre excesive nu a scăzut (a se 

vedea figura 2 și anexa VIII

Figura 2 – Numărul de state membre care au înregistrat dezechilibre 

). 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

29. Așa cum reiese din figura 3
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, clasificarea anumitor state membre a rămas, în general, 

aceeași de la un an la altul. Îmbunătățirile au fost relativ rare. În cursul primilor cinci ani ai 

PDM (între 2012 și 2016), un total cumulat de 67 de state membre au fost identificate ca 

prezentând dezechilibre (51) sau dezechilibre excesive (16). În 39 dintre cele 51 de cazuri 

care prezentau dezechilibre, nu a existat nicio modificare în anul următor; cinci state 

membre au fost reclasificate ca prezentând „dezechilibre excesive”, iar șapte au reușit să își 
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corecteze dezechilibrele. Dintre cele 16 state membre cu dezechilibre excesive, doar două au 

reușit să părăsească această categorie în anul următor. 

Figura 3 – Clasificarea dezechilibrelor în statele membre nu a cunoscut decât foarte puține 
schimbări în perioada 2012-2017 

 

N.B.: Săgețile indică schimbările intervenite de la un an la altul în clasificarea 
dezechilibrelor în statele membre: situația s-a îmbunătățit, s-a înrăutățit sau a rămas 
aceeași. Au existat în total 67 de astfel de mișcări. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.  

30. Această inerție poate fi ilustrată și prin situația celor 12 state membre pentru care au 

fost identificate dezechilibre în 2012, primul an al PDM. Șase din ele s-au regăsit la un 

moment dat într-o situație de dezechilibru excesiv (Bulgaria, Cipru, Franța, Italia, Slovenia și 

Spania). Numai două dintre aceste șase țări au reușit să revină la o situație de dezechilibru 

„normal” (Slovenia și Spania), în timp ce celelalte patru au rămas în categoria dezechilibrelor 
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„excesive” (patru ani consecutivi pentru Italia, trei ani pentru Fran ța și Bulgaria și doi ani 

pentru Cipru12). Niciun stat membru cu dezechilibre „excesive” nu a reușit să treacă în 

categoria „fără dezechilibre”. Anexa VIII

În pofida unor monitorizări frecvente și intensive, gradul de punere în aplicare de către 

statele membre a recomandărilor specifice legate de PDM a fost unul scăzut  

 prezintă, pentru fiecare stat membru începând cu 

2012, o imagine completă a evoluției sale în această clasificare. 

Un bun nivel de monitorizare asigurat de Comisie  

31. Regulamentul PDM13

32. În 2013, Comisia a introdus o „monitorizare specifică” pentru statele membre care se 

confruntă cu dezechilibre excesive. Aceasta a fost extinsă în 2014 la anumite state membre 

din zona euro prezentând dezechilibre cu relevan ță sistemică și, în 2016, la toate statele 

membre cu dezechilibre. Monitorizarea specifică constă în prezent într-o vizită anuală de 

informare în fiecare stat membru, urmată de publicarea unui raport cu privire la progresele 

înregistrate. 

 prevede obligația Comisiei de a monitoriza punerea în aplicare 

a recomandărilor specifice legate de PDM, printre altele prin colectarea de informa ții din 

statele membre și prin menținerea unui dialog permanent cu autoritățile și cu partenerii 

sociali. Curtea a constatat că, în cursul vizitelor frecvente de informare în statele membre, 

Comisia a desfășurat un dialog aprofundat și deschis cu o gamă suficient de largă de părți 

interesate de la nivel național. 

Cu toate acestea, gradul de punere în aplicare de către statele membre a recomandărilor 

specifice legate de PDM a fost unul scăzut  

33. Comisia evaluează din punct de vedere calitativ gradul de punere în aplicare 

a recomandărilor specifice fiecărei țări, utilizând o serie de categorii (a se vedea anexa V
                                                      

12 Cipru a făcut obiectul unui program de ajustare economică între mai 2013 și martie 2016. 

). În 

13 Articolul 13 alineatele (1) și (2). 
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2017, Parlamentul European a utilizat aceste evaluări pentru a formula o apreciere cu privire 

la nivelul general de punere în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM în perioada 

2012-201614. Figura 4 prezintă o sinteză a acestei aprecieri. În opinia Curții, gradul de punere 

în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări a fost constant unul scăzut începând din 

2012, dat fiind că proporția recomandărilor puse în aplicare pe deplin sau în mare parte este 

extrem de mică15

Figura 4 – Punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM emise în 
perioada 2012-2016 

. 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza evaluărilor realizate de Parlamentul European 

(Unitatea de asistență pentru guvernanța economică – EGOV) și de Comisia 
Europeană. 

Mai multe deficiențe afectează punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM 

34. Următoarele deficiențe existente în gestionarea procesului PDM au afectat în mod 

negativ punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM: (i) lipsa unei legături 

sistematice între recomandările specifice legate de PDM și dezechilibrele identificate; (ii) 

                                                      

14 Analiza aprofundată intitulată Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure – 
state-of-play (Implementarea procedurii privind dezechilibrele macroeconomice: situa ția 
actuală), iunie 2017, documentul PE 497.739. 

15 Așa cum este definită de Comisie, categoria „unele progrese” utilizată pentru evaluarea gradului 
de punere în aplicare a recomandărilor specifice corespunde unei situații în care „statul membru 
a anunțat sau a adoptat măsuri ca răspuns la recomandarea specifică. Acestea sunt 
promițătoare, însă nu toate au fost puse în aplicare și nu este sigur că toate vor fi aplicate”. Nu 
se poate considera întotdeauna că acest nivel de punere în aplicare garantează, cu un grad 
rezonabil de probabilitate, o reducere a dezechilibrelor.  
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lipsa unei estimări sistematice a impactului recomandărilor specifice legate de PDM asupra 

dezechilibrelor; (iii) lipsa de coerență între recomandările vizând ansamblul zonei euro și 

recomandările specifice legate de PDM; și (iv) calendarul foarte ambițios stabilit pentru 

punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM. 

Nu exista o legătură sistematică între recomandările specifice legate de PDM și dezechilibre 

35. Pentru a promova asumarea responsabilității la nivel național și a încuraja astfel statele 

membre să pună în aplicare recomandările specifice legate de PDM cu mai multă diligen ță, 

este esențial să se precizeze modul în care analiza economică și evaluarea dezechilibrelor au 

condus la recomandările de politică specifice. Conform orientărilor proprii ale Comisiei, 

bilanțurile aprofundate ar trebui să ofere o bază analitică pentru formularea de 

recomandări16, dar, în practică, această legătură nu este întotdeauna evidentă17. Sondajul 

realizat de Curte în rândul membrilor CPE a confirmat această impresie: la întrebarea „Este 

clar care dintre recomandările specifice sunt legate de PDM?”, numai un sfert din membrii 

CPE au răspuns că este clar întotdeauna care sunt aceste recomandări (a se vedea figura g 

din anexa VI). În ultimii ani, legătura a devenit și mai neclară în urma procesului de 

„raționalizare” atât a recomandărilor specifice legate de PDM (a se vedea punctele 40-42), 

cât și a bilanțurilor aprofundate (a se vedea punctele 67-73

36. În primul rând, în numeroase cazuri, legătura nu este evidentă sau este foarte slabă. 

Acest lucru se explică prin faptul că propunerile Comisiei de recomandări specifice fiecărei 

țări nu sunt formulate cu scopul de a aborda dezechilibre specifice, astfel cum se prevede la 

articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul PDM. În schimb, reformele structurale sunt 

). 

                                                      

16 Comisia Europeană, documentul instituțional nr. 039 din noiembrie 2016, intitulat The 
Macroeconomic Imbalance Procedure – Rationale, Process, Application: A Compendium 
(Procedura privind dezechilibrele macroeconomice: justificare, proces și aplicare – un 
compendiu), p. 50. 

17 În opinia Curții, procesul logic ar trebui să pornească de la identificarea dezechilibrelor și să 
conducă la formularea recomandărilor specifice, trecând prin etapa analizării opțiunilor de 
politică (care include estimări ale efectelor). 
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discutate cu statul membru respectiv în contextul Strategiei Europa 2020, înainte de a fi 

incluse în propunerile Comisiei, și pot fi etichetate ca „relevante pentru PDM” chiar dacă nu 

au decât o legătură vagă cu dezechilibrele. 

37. În plus, analiza Curții cu privire la cele patru state membre selectate a permis 

identificarea a numeroase recomandări specifice care au fost etichetate incorect drept 

relevante pentru PDM, în condițiile în care niciuna dintre măsurile recomandate nu aborda 

de fapt dezechilibre identificate în bilan țurile aprofundate. Caseta 1 prezintă mai multe 

exemple în acest sens. 

Caseta 1

• Recomandarea specifică nr. 3/2016 adresată Franței aborda teme (precum stagiile de ucenicie, 

formarea profesională și reformarea sistemului de indemnizații de șomaj) care nu erau relevante 

pentru PDM: ele nu fuseseră analizate în secțiunea dedicată bilanțului aprofundat din raportul de 

țară, nu fuseseră menționate în matricea de evaluare utilizată pentru PDM (a se vedea 

 – Exemple de legătură-lipsă între recomandările specifice relevante pentru PDM și 

bilanțurile aprofundate  

punctul 68

• Recomandarea specifică nr. 2/2013 adresată Sloveniei aborda teme (precum sustenabilitatea pe 

termen lung a sistemului de pensii sau sistemul de sănătate) care nu fuseseră menționate în bilanțul 

aprofundat. 

) și 

nici nu fuseseră identificate în rezumatul raportului de țară drept provocări în materie de politici 

detectate în urma bilanțului aprofundat. În mod similar, problemele ridicate în recomandările 

specifice nr. 5/2015 și nr. 5/2016 (reforma sistemul fiscal francez) nu au fost abordate în secțiunea 

consacrată bilanțului aprofundat din raportul de țară. 

• Recomandarea specifică nr. 1/2016 adresată Bulgariei aborda chestiuni (precum țintele din PSC, 

măsurile vizând îmbunătățirea colectării impozitelor și reducerea amplorii economiei informale) care 

nu fuseseră incluse în secțiunea dedicată bilanțului aprofundat din raportul de țară, nu figurau în 

matricea de evaluare utilizată pentru PDM și nu fuseseră evidențiate în rezumatul raportului. 

Chestiunile ridicate în recomandarea specifică nr. 1/2015 (țintele din PSC, colectarea impozitelor, 

economia subterană, raportul cost-eficacitate al sistemului de sănătate) fuseseră discutate în 

secțiunea referitoare la alte aspecte de natură structurală din raportul de țară și, prin urmare, nu 

erau legate de bilanțul aprofundat. 
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• Recomandarea specifică nr. 9/2013 adresată Spaniei aborda teme (precum reforma administrației 

publice sau eficiența sistemului judiciar) care nu fuseseră tratate în bilanțul aprofundat. 

Recomandarea specifică nr. 2/2015 privea reforma caselor de economii, chestiune care nu fusese 

menționată nicăieri în raportul de țară. 

38. Tabelul 1

Tabelul 1 – Ponderea recomandărilor specifice etichetate ca relevante pentru PDM în 
raport cu numărul total de recomandări specifice adresate statelor membre cu 
dezechilibre macroeconomice, 2012-2016 

 indică măsura în care recomandările specifice fiecărei țări sunt etichetate ca 

fiind relevante pentru PDM. În 2016, peste 80 % din recomandările specifice adresate 

statelor membre afectate de dezechilibre și toate recomandările specifice adresate statelor 

membre cu dezechilibre excesive au fost etichetate ca fiind relevante pentru PDM. Această 

„inflație” de recomandări specifice considerate relevante pentru PDM a afectat eficacitatea 

și credibilitatea procedurii. Mai multe părți interesate pe care Curtea le-a întâlnit în cursul 

vizitelor de informare au confirmat această situație. 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.  

39. Al doilea aspect care trebuie menționat este faptul că „raționalizarea” recomandărilor 

specifice legate de PDM și a bilanțurilor aprofundate a ascuns și mai mult legătura dintre 

recomandări și dezechilibrele identificate. 

40. „Raționalizarea” procesului aferent recomandărilor specifice datează din 2015, după ce 

statele membre au atras atenția asupra faptului că numărul și lungimea excesivă 

a recomandărilor împiedicau asumarea corespunzătoare a responsabilității și o punere în 

aplicare eficace. Între timp, Comisia a redus numărul anual al recomandărilor specifice legate 

de PDM, iar lungimea medie a acestora a fost redusă cu aproximativ 50 % (a se 

vedea figura 5

Dezechilibre Dezechilibre excesive Total

2012 52,0 % 52,0 %

2013 63,3 % 94,4 % 70,5 %

2014 67,2 % 100,0 % 76,1 %

2015 87,2 % 92,9 % 89,6 %

2016 81,0 % 100,0 % 92,0 %

). 
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41. În general, membrii CPE și numeroase părți interesate întâlnite în cursul vizitelor de 

informare considerau că această „raționalizare” a reprezentat o evoluție pozitivă (a se 

vedea figura k din anexa VI). Cu toate acestea, acum că recomandările specifice legate de 

PDM sunt acum mai scurte și sunt formulate în termeni mai generali, ele nu se referă în mod 

specific la dezechilibrele identificate în cadrul unui bilan ț aprofundat. Caracterul general al 

recomandărilor complică de asemenea demersul de evaluare a punerii în aplicare și 

a contribuției lor a eliminarea dezechilibrelor. Caseta 2

Figura 5 – Numărul de recomandări specifice legate de PDM și numărul de cuvinte per 
recomandare, 2012-2016 

 ilustrează impactul procesului de 

„raționalizare” asupra anumitor recomandări specifice legate de PDM adresate Franței și 

Spaniei. 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Caseta 2

Procesul de „raționalizare” a condus la reducerea numărului și a lungimii recomandărilor specifice 

legate de PDM. 

 – Impactul procesului de „raționalizare” asupra unor recomandări specifice legate de PDM 

adresate Franței și Spaniei 

 

2014 2016
Franța Spania Franța Spania

Numărul de recomandări specifice fiecărei țări
Numărul total de recomandări 
specifice fiecărei țări 7 8 5 4

Numărul total de recomandări 
specifice legate de PDM 6 7 5 4

Numărul de cuvinte din recomandările specifice legate de PDM
Total 803 978 280 227
Media 134 140 56 57
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Reducerea lungimii recomandărilor înseamnă și că orientările oferite de acestea în materie de politici 

sunt mai puțin detaliate.  

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

42. O altă problemă constă în faptul că discuția privind opțiunile de politică posibile pentru 

abordarea dezechilibrelor (secțiunea consacrată provocărilor în materie de politici) 

a dispărut treptat din bilanțul aprofundat după ce acest document a fost integrat în raportul 

de țară. Din această cauză, și ținând seama și de „raționalizarea” procesului aferent 

recomandărilor specifice legate de PDM, a devenit mult mai dificil pentru cititor să înțeleagă 

raționamentul care stă la baza recomandărilor. Tabelul 2

2014 2016
Franța
3. Până în decembrie 2014, să simplifice normele administrative, 
fiscale și contabile aplicabile întreprinderilor și să adopte măsuri 
concrete de punere în aplicare a „planului de simplificare” al 
guvernului, care este în curs de desfășurare. Să elimine obstacolele 
în materie de reglementare din calea creșterii întreprinderilor, în 
special prin revizuirea criteriilor legate de dimensiune, stabilite în 
reglementări, pentru a evita efectele de prag. Să adopte măsuri de 
simplificare și de îmbunătățire a eficienței politicii în materie de 
inovare, în special printr-o evaluare și, în cazul în care este necesar, 
prin adaptarea creditului fiscal pentru cheltuielile în domeniul 
cercetării (crédit d’impôt recherche). Să asigure concentrarea 
resurselor asupra celor mai eficienți poli de competitivitate și să 
continue să stimuleze impactul economic al activităților de inovare 
desfășurate în acești poli.

4. Să elimine barierele din calea activității în sectorul serviciilor, în 
special în ceea ce privește serviciile pentru întreprinderi și profesiile 
reglementate. Să ia măsuri pentru simplificarea politicilor de inovare 
și pentru sporirea eficienței acestora. Să reformeze în continuare, 
până la sfârșitul anului 2016, criteriile legate de dimensiune din 
actele normative, care stânjenesc creșterea întreprinderilor, și să 
continue să simplifice normele administrative, fiscale și contabile 
aplicabile întreprinderilor, prin continuarea programului de 
simplificare.

4. Să elimine restricțiile nejustificate privind accesul la profesiile 
reglementate și exercitarea acestora, să reducă costurile legate de 
accesul la acestea și să încurajeze concurența în domeniul 
serviciilor. Să adopte măsuri suplimentare pentru a reduce sarcina de 
reglementare care afectează funcționarea sectorului comerțului cu 
amănuntul, în special prin simplificarea procedurilor de autorizare a 
deschiderii de puncte de comercializare și prin eliminarea interzicerii 
vânzărilor în pierdere. Să se asigure că tarifele reglementate la gaz 
și energie electrică pentru gospodării sunt stabilite la un nivel 
adecvat, care să nu reprezinte un obstacol în calea concurenței, 
menținând, în același timp, condiții accesibile ca preț pentru grupurile 
vulnerabile. Să consolideze capacitatea de interconectare cu rețelele 
de energie electrică și gaz ale Spaniei; în special, să sporească 
nivelul de interconectare între rețelele de gaz, în vederea integrării 
depline a pieței iberice a gazului în piața europeană. În sectorul 
feroviar, să asigure independența noului administrator de 
infrastructură unificată față de operatorul tradițional și să adopte 
măsuri pentru ca sectorul transporturilor interne de călători să fie 
deschis concurenței înainte de 2019.

Spania
6. Să asigure o punere în aplicare ambițioasă și rapidă a Legii 
nr. 20/1013 privind unitatea pieței, la toate nivelurile administrative. 
Să adopte, până la sfârșitul anului 2014, o reformă ambițioasă a 
serviciilor profesionale și a asociațiilor profesionale, definind 
profesiile pentru care este necesară înregistrarea în cadrul unei 
organizații profesionale, precum și transparența și răspunderea 
organismelor profesionale, deschizând activitățile care sunt rezervate 
în mod nejustificat și garantând unitatea pieței în ceea ce privește 
accesul la serviciile profesionale și exercitarea acestora în Spania. 
Să se reducă și mai mult timpul necesar, costurile și numărul 
procedurilor de înființare a unei întreprinderi. Să abordeze restricțiile 
nejustificate privind înființarea de puncte de vânzare cu amănuntul 
de mari dimensiuni, în special prin revizuirea reglementărilor actuale 
privind amenajarea teritoriului. Să identifice surse de finanțare pentru 
noua strategie națională privind știința, tehnologia și inovarea și să 
pună în funcțiune noua Agenție publică pentru cercetare.

4. Să accelereze punerea în aplicare la nivel regional a Legii privind 
unitatea pieței. Să asigure punerea în aplicare de către regiunile 
autonome a măsurilor de reformă adoptate pentru sectorul 
comerțului cu amănuntul. Să adopte reforma planificată privind 
serviciile și asociațiile profesionale.

 compară legătura dintre bilanțul 
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aprofundat și recomandarea specifică nr. 3 legată de PDM adresată Bulgariei în 2014 și în 

2015 (deci atât înainte, cât și după „raționalizare”). 

Tabelul 2 – Exemplu de legătură slăbită între bilanțul aprofundat și recomandările specifice 
legate de PDM înainte și după procesul de „raționalizare” 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Recomandarea specifică nr. 3 legată de PDM, adresată Bulgariei în 2014 și în 2015

Orientări în materie de politici în cadrul bilanțului 
aprofundat

Propunerile formulate de Comisie pentru 
recomandările specifice

2014

Provocări în materie de politici
- Creșterea eficacității și a eficienței politicilor active pe 
piața muncii
- Evaluarea impactului politicilor active deja existente pe 

piața muncii, precum și introducerea de noi măsuri
- Corelarea rezultatelor evaluării cu viitoarele politici 
- Direcționarea măsurilor către persoanele care au cea 

mai mare nevoie de activare pe piața muncii și a căror 
capacitate de inserție profesională este cea mai ridicată. 
În acest sens, trebuie avuți în vedere tinerii inactivi și 
șomerii pe termen lung slab calificați cu experiență 
anterioară, precum și alte grupuri sociale vulnerabile 
identificate. 

Să îmbunătățească eficiența Agenției pentru Ocuparea 
Forței de Muncă prin dezvoltarea unui sistem de 
monitorizare a performanțelor și printr -o mai bună 
direcționare asupra grupurilor celor mai vulnerabile, cum 
ar fi lucrătorii slab calificați și cei în vârstă, precum și 
șomerii de lungă durată și romii.

- Îmbunătățirea practicilor în materie de învățământ și 
formare profesională este importantă pentru piața muncii; 
ar putea fi avute în vedere politici legate de asigurarea 
unei participări suficiente, care să fie transpuse într-un 
nivel mai bun de instruire. Dezvoltarea de practici de 
formare și de învățare pe tot parcursul vieții care să 
vizeze competențe specifice, cerute sau care vor fi cerute 
pe piața muncii
- Măsurile specifice pentru tineri ar putea include 

programe vizând creșterea gradului de instruire și 
îmbunătățirea calificărilor acestora prin formări adaptate. 
Măsurile de reintegrare adresate șomerilor de lungă 
durată cu experiență profesională ar putea include 
condiționarea efectivă a prestațiilor sociale de 
participarea la formări și la programe de angajare 
subvenționată. Ar putea fi avute în vedere și programe 
care se bazează pe responsabilitatea socială a 
societăților comerciale. 

Să extindă sfera de acoperire și eficacitatea politicilor 
active în domeniul pieței forței de muncă pentru a asigura 
o congruență a profilurilor persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă și pentru a veni în întâmpinarea 
tinerilor care nu sunt înregistrați, care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program educațional 
sau de formare, în conformitate cu obiectivele unei 
garanții pentru tineret.

- Găsirea unui echilibru just între măsurile active și cele 
pasive
- Creșterea eficacității transferurilor sociale […] cu 

scopul de a asigura un nivel de trai adecvat pentru 
beneficiarii acestor transferuri.

Pentru a reduce sărăcia, să sporească în continuare 
accesibilitatea și eficacitatea serviciilor și a transferurilor 
sociale destinate copiilor și persoanelor mai în vârstă.

2015

„Rezumat”
- Politicile necorespunzătoare pe piața muncii [...] pot 
continua să scoată unii lucrători de pe piața muncii [...].
- Lipsa de practici adecvate în materie de învățământ și 

formare, precum și politicile active pe piața muncii pot 
reprezenta un obstacol pentru participarea pe piața 
muncii și pot afecta capacitatea de inserție profesională a 
forței de muncă.

Să elaboreze o abordare integrată a categoriilor care 
ocupă o poziție marginală pe piața forței de muncă, în
special a lucrătorilor în vârstă și a tinerilor care nu sunt
încadrați profesional și nici nu urmează un program 
educațional sau de formare. „Bilanțul aprofundat”

Îmbunătățirea capacității de inserție profesională a 
tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nici nu 
urmează un program educațional sau de formare 
(categoria NEET) rămâne o provocare majoră.
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43. În fine, lipsa unei legături sau a unei justificări între bilanțurile aprofundate și 

recomandările specifice legate de PDM începând din 2016 nu este în concordanță cu 

declarațiile Comisiei din comunicarea sa către Parlamentul European, Consiliu și Banca 

Centrală Europeană din octombrie 2015. Pentru a îmbunătăți transparența și monitorizarea 

în cadrul PDM, Comisia a menționat la momentul respectiv că „[…] va prezenta, de 

asemenea, motivația explicită a deciziilor luate, inclusiv în ceea ce privește recomandările 

specifice fiecărei țări legate de procedura privind dezechilibrele macroeconomice […]” și „[…] 

va explica mai clar legătura dintre natura dezechilibrelor și modul în care acestea sunt 

abordate în recomandările specifice fiecărei țări”18

Nu există o estimare sistematică a impactului recomandărilor specifice legate de PDM asupra 

dezechilibrelor 

. 

44. În general, Comisia nu prezintă estimări ex ante sau ex post cu privire la impactul 

economic pe care recomandările specifice legate de PDM îl au asupra dezechilibrelor. Acest 

lucru este de înțeles numai în cazurile în care există dificultăți inerente în cuantificarea 

credibilă a unora dintre impacturi, legate de natura măsurilor de politică recomandate (de 

exemplu, evaluări ale calității activelor sau teste de rezistență pentru sectorul bancar, 

îmbunătățirea coordonării și a eficienței serviciilor publice) sau de faptul că un eventual 

impact va fi resimțit doar pe termen lung (reforma învățământului și a pieței muncii). 

45. Cele câteva excepții existente sunt reprezentate de trimiteri la studii externe de 

evaluare a efectelor reformelor structurale asupra produsului intern brut (PIB)1920

                                                      

18 COM(2015) 600 final din 21 octombrie 2015, „Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în 
vederea finalizării Uniunii economice și monetare”, p. 10. 

, la care se 

19 Raportul de țară privind Spania pentru 2015 (p. 59) arată că, „având în vedere efectele 
colaterale relativ importante, efectul de moderare a prețurilor – prin comprimarea marjei de 
profit – pe care l-ar avea o reformă vizând stimularea concurenței în sectorul serviciilor 
profesionale este probabil să fie benefic și pentru restul economiei”; de asemenea, există 
trimiteri la un studiu al Comisiei („The Economic Impact of Professional Services Liberalisation”, 
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adaugă exercițiul punctual realizat pentru documentele de lucru ale serviciilor Comisiei cu 

privire la programele naționale de reformă ale statelor membre din 201421

46. În plus, anumite recomandări pot compensa impactul altora: în astfel de cazuri, este 

posibil să se furnizeze o estimare rezonabilă. Acesta este cazul recomandărilor bugetare și al 

altor recomandări specifice cu impact bugetar. De exemplu, recomandarea specifică 

nr. 1/2013 legată de PDM adresată Spaniei, un stat membru care făcea obiectul procedurii 

aplicabile deficitelor excesive, viza continuarea ajustării fiscale recomandate de Consiliu 

pentru a asigura corectarea deficitului excesiv al acestei țări. În același timp, recomandarea 

specifică nr. 4/2013 legată de PDM aborda necesitatea „[de a se consolida și moderniza] 

serviciile publice de ocupare a forței de muncă, pentru a asigura o asistență individualizată 

eficace pentru șomeri”. Comisia nu a estimat dacă costul angajării personalului necesar 

pentru a oferi asistență personalizată unui număr de peste șase milioane de șomeri era 

compatibil cu constrângerile bugetare solicitate în prima recomandare. 

. Estimarea 

impactului economic asupra dezechilibrelor ar putea indica mai bine care sunt 

recomandările cele mai relevante și cele care s-ar putea dovedi eficace. 

Neconcordanțe cu recomandările aplicabile pentru zona euro 

47. Începând din 2012, Comisia propune, de asemenea, recomandări pentru zona euro în 

ansamblul său. După ce sunt adoptate de Consiliu, recomandările sunt adresate 

                                                                                                                                                                      
 

publicat în European Economy Economic Papers 533, septembrie 2014) referitor la efectele 
obstacolelor de reglementare în cazul a patru profesii în UE în perioada 2008-2011. 

20 În primul său raport de evaluare a progreselor privind măsurile de politică relevante pentru 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice elaborat pentru Fran ța în 2014, Comisia reia 
concluziile unui studiu OCDE din 2014 privind efectele reformelor întreprinse și anunțate de 
guvernul francez începând din 2012. 

21 Comisia a utilizat un model macroeconomic (Quest) pentru a estima modul în care reformele 
structurale dintr-un stat membru dat ar afecta creșterea în cazul în care statul membru și-ar 
reduce decalajul față de media primelor trei țări din UE cele mai performante din perspectiva 
principalilor indicatori economici. 
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Eurogrupului format din miniștrii de finanțe; aceasta înseamnă că niciun organism al UE nu 

este responsabil în mod formal de punerea lor în aplicare. 

48. La nivelul Comisiei nu există un sistem care să asigure coerența între recomandările 

aplicabile zonei euro și recomandările specifice adresate statelor membre din zona euro. 

49. Un exemplu în acest sens este reprezentat de recomandările Comisiei cu privire la 

orientarea bugetară pentru zona euro22

50. În noiembrie 2016, Comisia a recomandat o orientare bugetară pozitivă, cu scopul de 

a stimula redresarea în sprijinul politicii monetare a BCE

. În cazul în care politica monetară se confruntă cu 

dificultăți în reducerea ratelor dobânzilor, gestionarea orientării bugetare este importantă 

pentru asigurarea unei creșteri sustenabile a cererii agregate. Cu toate acestea, PSC nu mai 

poate influența orientarea bugetară a unui stat membru după ce acesta s-a conformat 

criteriilor de stabilitate. Prin urmare, PDM oferă un cadru propice pentru abordarea 

recomandărilor bugetare relevante pentru zona euro în ansamblul său. 

23

                                                      

22 Orientarea bugetară reprezintă o estimare a impulsului voluntar indus de politica fiscal-
bugetară. 

. Această recomandare nu era în 

concordanță cu cerințele bugetare stabilite în recomandările specifice adresate statelor 

membre din zona euro cu aproximativ șase luni înainte, care implicau o orientare bugetară 

moderat restrictivă pentru ansamblul zonei euro în 2017 și în 2018. În condițiile în care 

perspectivele de creștere a PIB-ului nu se înrăutățiseră în decursul acelor șase luni, această 

lipsă de coerență rămâne nejustificată. Nu există mecanisme eficace capabile să reducă 

tensiunile care pot apărea între ceea ce este de dorit din punct de vedere bugetar pentru 

zona euro și ceea ce preconizează recomandările specifice de natură bugetară adresate 

statelor membre. 

23 COM(2016) 727 din 6 noiembrie 2016. 
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Calendar foarte ambițios pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de 

PDM 

51. Comisia a afirmat că se așteaptă ca recomandările specifice legate de PDM să fie puse în 

aplicare în termen de 12-18 luni. Întrucât acest calendar este deseori prea optimist, el 

denaturează statisticile privind punerea în aplicare a recomandărilor. Numeroase 

recomandări sunt complexe și necesită un răspuns din partea unui număr mare de părți 

interesate. De asemenea, o mare parte din aceste recomandări se repetă de la un an la altul, 

fiind deci înregistrate ca nepuse în aplicare. Practica Comisiei este diferită de cea a FMI și a 

OCDE, care își structurează consilierea în materie de politici mai degrabă pe linii tematice. 

A se vedea în acest sens punctul 78

52. Această dificultate a fost confirmată, într-o anumită măsură, și de răspunsurile la 

o întrebare din chestionarul trimis de Curte membrilor CPE, și anume: „Recomandările 

specifice adresate țării dvs. sunt realiste?”. Aproximativ 53 % din respondenți considerau că 

recomandările sunt „realiste”, 26 % le considerau „oarecum realiste”, iar 11 % erau de 

părere că ele „nu sunt deloc realiste” (a se vedea 

. 

figura j din anexa VI

Clasificarea dezechilibrelor nu este complet transparentă, iar procedura de dezechilibru 

excesiv nu a fost niciodată activată 

). Calendarul foarte 

ambițios stabilit pentru punerea în aplicare era principalul motiv invocat de către cei care 

considerau că recomandările nu sunt realiste. 

53. Această secțiune analizează logica și procesul de la baza evaluării de către Comisie 

a gravității dezechilibrelor. 

Sistemul de clasificare era în general complex și în continuă schimbare 

54. În conformitate cu Regulamentul PDM, statele membre pot fi încadrate într-una dintre 

următoarele trei categorii: fără dezechilibre, cu dezechilibre sau cu dezechilibre excesive. 

55. Comisia a stabilit însă în 2012 cinci categorii. Acestea au fost extinse la șase în 2013, iar 

în 2014 a fost utilizat un set diferit de șase categorii, care erau diferențiate în funcție de 

gravitatea dezechilibrelor și de gradul de monitorizare necesar. În cele din urmă, sistemul 
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a fost redus în 2016 la patru categorii (a se vedea tabelul 3

Tabelul 3 – Evoluția categoriilor de clasificare a dezechilibrelor în perioada 2012-2017 

). Majoritatea părților interesate 

intervievate de Curte au salutat această reducere, considerând că ea a simplificat procedura. 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

56. Începând cu anul 2013, diferitele clasificări au în comun prezen ța unei categorii în care 

sunt identificate dezechilibre excesive, dar Comisia nu a propus niciodată activarea 

procedurii de dezechilibru excesiv în aceste cazuri. Această posibilitate nu este prevăzută în 

mod explicit în Regulamentul PDM (a se vedea caseta 3). Din documentele Comisiei nu 

reiese cu claritate de unde provine practica de a nu se recomanda activarea unei proceduri 

de dezechilibru excesiv în cazuri în care au fost identificate astfel de dezechilibre. Această 

practică pare să fi fost decisă la nivel politic. Până în prezent, Comisia a evitat întotdeauna să 

recomande activarea procedurii de dezechilibru excesiv, fără să existe însă o justificare clară 

în acest sens (a se vedea punctul 63

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nu există dezechilibre Nu există dezechilibre Nu există dezechilibre Nu există dezechilibre

DK, LU, MT AT, BE, EE, HU, RO, UK FI

Dezechilibre care nu sunt 

excesive, dar trebuie 

abordate

Dezechilibre care merită să 

facă obiectul unei 

monitorizări și al unor 

măsuri de politică

Dezechilibre care necesită monitorizare și 

măsuri de politică

Dezechilibre

BE, BG, DK, FI, SE, UK BE, BG, DK, FI, MT, NL, SE, UK BE, BG, DE, FI, NL, SE, UK BE, FI, NL, RO, SE, UK

Dezechilibre grave care nu 

sunt excesive, dar trebuie 

abordate

Dezechilibre care necesită 

monitorizare și măsuri de 

politică decisive

Dezechilibre care necesită monitorizare și 

măsuri de politică decisive

FR, HU, IT, SI FR, HU, IT HU DE, HU

Dezechilibre foarte grave, 

care nu sunt excesive, dar 

trebuie abordate urgent

Dezechilibre care necesită monitorizare 

specifică și măsuri de politică decisive

CY, ES ES, FR, IE ES, IE, SI DE, ES, FI, IE, NL, SE, SI DE, ES, IE, NL, SE, SI

Dezechilibre excesive care 

necesită măsuri de politică 

ferme și continue 

(monitorizare specifică) Dezechilibre excesive care necesită 

monitorizare specifică și măsuri de politică 

decisive

Dezechilibre excesiveES

Dezechilibre excesive care 

necesită măsuri de politică 

urgente (monitorizare 

specifică)

SI HR, IT, SI BG, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT

Procedura de dezechilibru 

excesiv

Procedura de dezechilibru 

excesiv

Dezechilibre excesive care necesită măsuri de 

politică decisive și activarea procedurii de 

dezechilibru excesiv

Dezechilibre excesive pentru care se prevede 

un plan de măsuri corective (procedura de 

dezechilibru excesiv)

). 
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Caseta 3

Articolul 2 din Regulamentul PDM definește numai „dezechilibrele” și „dezechilibrele excesive”. 

 – Când ar trebui activată procedura de dezechilibru excesiv? 

Articolul 7 alineatul (1) referitor la declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv prevede 

următoarele: „În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5, Comisia 

consideră că statul membru vizat se confruntă cu dezechilibre excesive, aceasta informează 

Parlamentul European, Consiliul și Eurogrupul în legătură cu acest lucru.” În temeiul alineatului (2) al 

aceluiași articol, Consiliul „poate” declanșa procedura, decizia fiind deci lăsată la latitudinea 

Consiliului.  

Comisia consideră însă că dispune de o competență discreționară în ceea ce privește recomandarea 

declanșării procedurii chiar și în situațiile în care opinează că un stat membru se confruntă cu 

dezechilibre excesive. Această interpretare pare să fie bazată pe articolul 121 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede următoarele: 

„În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale 

unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea 

riscă să compromită buna funcționare a Uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un 

avertisment respectivului stat membru”. 

Legătura dintre analiză și categoria de dezechilibru nu este întotdeauna clară  

57. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul PDM, „[î]n cadrul bilan țului 

aprofundat al Comisiei se evaluează dacă statul membru […] se confruntă sau nu cu 

dezechilibre și dacă dezechilibrele respective constituie sau nu dezechilibre excesive”. Se 

subînțelege de aici că, prin urmare, Comisia trebuie să prezinte o legătură clară între analiza 

economică și categoria de dezechilibru aleasă. 

58. În practică, bilanțurile aprofundate nu includ nicio concluzie cu privire la clasificarea 

dezechilibrelor din statele membre. Această clasificare este prezentată în schimb în 

comunicarea Comisiei care însoțește bilanțul. În plus, potrivit constatărilor Curții, concluziile 

recomandate cu privire la dezechilibre nu se bazează întotdeauna în mod clar pe analiza 

efectuată în bilanțul aprofundat corespunzător. De exemplu: 
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(a) În 2015, în urma unei recomandări din partea DG ECFIN, statutul Bulgariei a fost 

retrogradat cu trei niveluri, de la „dezechilibre care necesită monitorizare și măsuri de 

politică” la „dezechilibre excesive care necesită monitorizare specifică și măsuri de 

politică decisive”. Această decizie s-a bazat în mare măsură pe intrarea în dificultate 

a unei singure bănci în 2014 și pe temerile Comisiei legate de stabilitatea financiară 

rezultate din această situație. Clasificarea a fost menținută în 2016, deși bilanțul 

aprofundat din anul respectiv a indicat că niciunul dintre riscurile financiare identificate 

în 2015 nu se materializase. 

(b) În 2015, în urma unei recomandări a DG ECFIN de a se intensifica procedura, statutul 

Franței a fost retrogradat în categoria „dezechilibre excesive care necesită monitorizare 

specifică și măsuri de politică decisive”. În opinia Curții, bilanțul aprofundat nu 

identificase însă variații semnificative de la un an la altul la nivelul factorilor de la baza 

evaluării. În același timp, deși Franța făcea totodată obiectul procedurii aplicabile 

deficitelor excesive (componenta corectivă a PSC), această procedură nu a fost 

intensificată chiar dacă termenul „excesiv” apărea în bilanțul aprofundat doar în 

legătură cu deficitele bugetare. 

(c) Bilanțul aprofundat pe 2016 realizat pentru Regatul Unit (aflat în procedura aplicabilă 

deficitelor excesive din 2008) a concluzionat că nu existau dezechilibre, iar Raportul 

privind mecanismul de alertă 2017 nici măcar nu solicita un bilanț aprofundat pentru 

această țară. Or, bilanțul aprofundat din 2016 conținea trimiteri la persistența unui 

deficit de cont curent ridicat (cel mai mare în acel an în UE) și la creșterea continuă 

a prețurilor locuințelor începând din 2013 în condițiile în care prețurile existente 

anterior erau deja ridicate. 

59. Situația a devenit și mai complicată în 2017, când bilanțurile aprofundate de sine 

stătătoare au fost înlocuite de „sinteze” în rapoartele de țară (a se vedea punctul 69

60. Calendarul de publicare a documentelor sugerează că sarcinile de analiză și de 

clasificare sunt și ele separate din punct de vedere funcțional. În 2012, 2014 și 2017, 

bilanțurile aprofundate și comunicarea în care era anunțată clasificarea dezechilibrelor au 

fost publicate în aceeași zi, în timp ce în 2013 și în 2016 au fost publicate mai întâi bilanțurile 

). 
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aprofundate, clasificarea dezechilibrelor fiind publicată cu două săptămâni mai târziu. În 

2015, clasificarea dezechilibrelor a fost publicată cu o zi înainte de bilanțurile aprofundate. 

În etapele sale finale, procesul este mai degrabă politic decât tehnic 

61. Comisia utilizează în prezent un proces cu mai multe etape pentru clasificarea 

dezechilibrelor. Într-o primă fază, serviciile Comisiei trimit un aviz scris comisarului pentru 

afaceri economice și financiare cu privire la clasificarea fiecărui stat membru care a făcut 

obiectul unui bilanț aprofundat. Curtea a constatat că aceste sugestii conțin un aviz tehnic 

clar și sunt coerente atât între țări, cât și în timp. 

62. După examinarea avizului de către cabinetul comisarului și, începând din 2014, de către 

cabinetul vicepreședintelui pentru moneda euro și dialog social (care își asumă în comun 

responsabilitatea pentru PDM), un proiect de comunicare este trimis mai întâi spre analiză 

tuturor cabinetelor comisarilor și apoi colegiului comisarilor, în vederea adoptării sale. 

63. Între 2012 și 2016, s-a constatat existența unor dezechilibre excesive în 16 ocazii, în mai 

multe state membre. Colegiul nu a transmis însă niciodată Consiliului o propunere de 

declanșare a acestei proceduri. În cursul auditului, Comisia a prezentat puține dovezi care să 

explice de ce colegiul nu a propus declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv. 

64. Nedeclanșarea sistematică a procedurii de dezechilibru excesiv a redus credibilitatea și 

eficacitatea PDM. Această opinie este împărtășită de mai multe părți interesate, care au 

declarat că nedeclanșarea procedurii a subminat atât capacitatea acesteia de a remedia 

dezechilibrele, cât și forța sa disuasivă. Raportul celor cinci președinți24

                                                      

24 „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei”, raport elaborat de Jean-Claude Juncker 
în strânsă colaborare cu Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi și Martin Schulz, 
iunie 2015, p. 9: „Componenta […] corectivă [a PDM] ar trebui utilizată cu fermitate. Aceasta ar 
trebui să fie activată de îndată ce sunt identificate dezechilibre excesive și să fie utilizată pentru 
a monitoriza punerea în aplicare a reformelor.” 

 a sugerat la rândul 

său utilizarea fără rezerve a PDM, inclusiv prin activarea procedurii de dezechilibru excesiv. 

Și BCE a declarat că „utilizarea integrală și eficace a tuturor instrumentelor disponibile în 
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cadrul PDM – inclusiv a componentei sale corective – este necesară” și a repetat acest mesaj 

în mai multe rânduri25

65. Alte părți interesate au sugerat că utilizarea procedurii de dezechilibru excesiv în 

circumstanțe care nu sunt bine definite ar afecta credibilitatea acesteia și că declanșarea 

procedurii ar trebui să aibă loc doar în circumstanțe foarte evidente. 

. 

66. Prin Regulamentul PDM, sarcina de a clasifica dezechilibrele este încredințată în 

totalitate Comisiei. Curtea a constatat însă că acest proces prezenta unele neajunsuri: 

(a) în primul rând, Curții nu i-au fost puse la dispoziție dovezi care să demonstreze că 

colegiul comisarilor și cabinetele acestora se bazează pe o procedură formală pentru 

analiza opiniei exprimate de DG ECFIN și pentru documentarea schimburilor lor; 

(b) în al doilea rând, înainte de 2017, proiectul de comunicare privind dezechilibrele era 

transmis foarte târziu colegiului comisarilor. Aceasta constituie o încălcare a normelor 

interne ale Comisiei, care ar trebui să asigure colegiului posibilitatea de a acorda atenția 

cuvenită deciziilor sale; 

(c) în al treilea rând, în prezent nu există orientări scrise clare cu privire la situa țiile în care 

Comisia ar trebui să decidă să propună declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv. 

Proeminența bilanțurilor aprofundate a scăzut considerabil de-a lungul timpului. Analizele 

sunt în continuare de bună calitate, dar unele aspecte esențiale ale bilanțurilor 

aprofundate trebuie să fie ameliorate  

67. Această secțiune se axează pe evoluția modului de prezentare a bilanțurilor 

aprofundate și pe calitatea analizei economice și a instrumentelor analitice utilizate de 

Comisie pentru a identifica și a evalua dezechilibrele. 

                                                      

25 BCE, Economic Bulletin, numărul 2, martie 2017, caseta 7, p. 63. Pentru alte declarații, a se 
vedea Economic Bulletin, numărul 2, martie 2015, caseta 5, p. 48 și numărul 2, martie 2016, 
caseta 8, p. 57. 
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Proeminența bilanțurilor aprofundate a scăzut considerabil de-a lungul timpului 

68. Granițele dintre bilanțurile aprofundate și rapoartele anuale de țară s-au estompat din 

ce în ce mai mult. Comisia a încercat să „raționalizeze” analizele și orientările în materie de 

politici adresate statelor membre, integrându-le sub vastul cadru de coordonare a politicilor 

reprezentat de semestrul european. Fuzionarea bilan țurilor aprofundate cu rapoartele de 

țară a redus însă accentul pus pe PDM și pe obiectivul său distinct de detectare și prevenire 

a dezechilibrelor. 

69. În primii trei ani, bilanțul aprofundat a fost un document de sine stătător, elaborat în 

principal de către DG ECFIN cu contribuții din partea DG EMPL și a altor direcții generale. În 

2015, bilanțul aprofundat a fost transformat în secțiunea 2 din raportul de țară; restul 

secțiunilor prezintă rezultatul unei analize incluse anterior într-un document de lucru al 

serviciilor Comisiei care evalua programul național de reformă al statului membru respectiv 

în contextul semestrului european (între timp, s-a renunțat la acest document de lucru). Ca 

urmare a fuziunii, secțiunea dedicată provocărilor în materie de politici din bilanțurile 

aprofundate (un rezumat al principalelor provocări macroeconomice și al răspunsurilor 

posibile) a fost suprimată. Mai mult, titlurile folosite în rapoartele de țară sunt în prezent 

standardizate și, prin urmare, nu reflectă gravitatea dezechilibrelor din statul membru în 

cauză. 

70. În 2016, dispariția acestei secțiuni a fost parțial soluționată prin adăugarea unei „matrici 

de evaluare a PDM”, un tabel util care rezumă principalele rezultate ale bilan țului 

aprofundat. Tabelul nu oferă însă indicii cu privire la măsurile posibile pentru abordarea 

provocărilor identificate în bilanțul aprofundat. 

71. Formatul rapoartelor de țară a fost din nou modificat în 2017: textul a devenit mai scurt, 

iar bilanțul aprofundat a fost limitat de Comisie la matricea de evaluare pentru PDM și la 

o scurtă declarație privind principalele constatări (secțiunea 3). Detalii cu privire la toate 

problemele importante care afectează statul membru, inclusiv cu privire la dezechilibrele 

macroeconomice, sunt prezentate după o structură tematică în secțiunea 4, consacrată 

reformelor prioritare. Un asterisc în titlu indică aspectele care sunt relevante pentru PDM și 

care contribuie la sinteza prezentată în secțiunea 3. 
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72. Aceste schimbări în formatul rapoartelor au fost promovate de Secretariatul General al 

Comisiei, a cărui importanță în acest proces a crescut de-a lungul timpului. Secretariatul 

General pilotează în prezent și elaborarea rapoartelor de țară, prin intermediul unor echipe 

care se ocupă fiecare de o anumită țară, fiind formate din personal din toate 

departamentele Comisiei. DG EMPL asigură în prezent o parte mai mare din contribuțiile 

analitice26

73. Ulterior fuzionării bilanțului aprofundat cu raportul de țară, comunicarea privind 

bilanțurile aprofundate a fost înlocuită de o comunicare mult mai amplă referitoare la 

rapoartele de țară. Pentru a contracara această problemă, DG ECFIN a publicat în iunie 2015 

o prezentare generală a constatărilor din bilanțurile aprofundate realizate pentru anul 

respectiv

, în special prin analize referitoare la ocuparea for ței de muncă și la evoluțiile 

sociale, bilanțul aprofundat/raportul de țară nemaifiind în prezent un produs doar al 

DG ECFIN. Părțile interesate au remarcat că aceste schimbări au redus vizibilitatea PDM. 

27

74. Analiza dezechilibrelor macroeconomice face acum parte din analiza globală 

a problemelor structurale dintr-un stat membru. Problematica dezechilibrelor și-a pierdut 

deci din proeminența pe care o avea atunci când bilanțul aprofundat constituia un document 

separat. Din acest motiv, este mai dificil în prezent să se facă distinc ția între problemele pe 

termen scurt (dezechilibre) și cele pe termen lung (de creștere). 

, cu scopul de a evidenția evoluțiile comune între țări, legate de peisajul economic 

în schimbare. În 2016 și în 2017 (până la data auditului) nu a mai fost publicată însă o astfel 

de prezentare generală. 

75. În concluzie, eforturile de „raționalizare” a procesului aferent semestrului european au 

redus vizibilitatea PDM. O comunicare eficace rămâne însă esențială pentru înțelegerea de 

către opinia publică a procedurii și a provocărilor pe care le prezintă dezechilibrele 

                                                      

26 „Procedura privind dezechilibrele macroeconomice: justificare, proces și aplicare – un 
compendiu”, caseta 3.1, p. 34. 

27 Occasional Paper 228, Macroeconomic Imbalances – Main findings of the in-depth reviews 2015 
(Dezechilibrele macroeconomice – Constatările principale ale bilanțurilor aprofundate pe 2015). 
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macroeconomice pentru statele membre. Totodată, o comunicare ameliorată este necesară 

pentru a consolida sentimentul de asumare a răspunderii pentru PDM la nivel național. Acest 

punct de vedere a fost subliniat în mod repetat de către părțile interesate în cursul vizitelor 

de informare desfășurate de Curte. 

Nivelul analizelor este unul bun, dar unele aspecte ale bilanțurilor aprofundate trebuie să 

fie ameliorate  

76. În noiembrie 2016, la cinci ani de la introducerea PDM, DG ECFIN a publicat un 

document intitulat „Procedura privind dezechilibrele macroeconomice: justificare, proces și 

aplicare – un compendiu”. Acest compendiu se bazează în mare măsură pe materiale 

analitice prezentate în comitete ale Consiliului sau publicate anterior în diferite formate. 

Consolidarea întregului cadru în această publicație, deși apărută cu întârziere, este 

binevenită, deoarece a ajutat statele membre și alte părți interesate să înțeleagă PDM și, în 

special, să înțeleagă raționamentul de la baza anumitor decizii. 

77. Compendiul prezintă o serie de instrumente analitice pe care DG ECFIN le utilizează 

pentru evaluarea dezechilibrelor macroeconomice. Documentul ar putea fi îmbunătă țit însă 

în continuare, prin includerea de informații privind instrumentele utilizate de Comisie în alte 

analize recurente, de exemplu pentru evaluarea stabilită ții sistemului bancar, a evoluțiilor 

relevante pentru PDM de pe piața muncii sau a calității politicilor legate de piața muncii. 

78. Potrivit părților interesate și experților consultați de Curte, calitatea analizelor din 

bilanțurile aprofundate a fost în general bună. Comisia ține seama de toate circumstanțele 

specifice fiecărei țări, precum și de alte informații relevante furnizate de către statele 

membre. Unele state membre au considerat că este necesar să se îmbunătă țească schimbul 

de informații, iar Comisia a făcut recent eforturi în acest sens. 

79. Sondajul realizat de Curte în rândul membrilor CPE a confirmat aceste constatări. Marea 

majoritate a respondenților (89 %) au descris calitatea bilanțurilor aprofundate realizate 

pentru țările lor respective drept „bună”, 11 % alegând opțiunea „calitate medie”. Niciun 

respondent nu a descris calitatea bilanțurilor ca fiind „foarte bună”, „redusă” sau „foarte 

redusă” (a se vedea figura d din anexa VI). În comparație cu rapoarte similare elaborate de 

instituțiile omoloage, 68 % din membrii CPE au optat pentru răspunsul „nicio diferen ță”, 
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26 % au indicat o calitate mai bună, iar 5 % au declarat că bilanțurile aprofundate erau de 

o calitate mai redusă (a se vedea figura u din anexa VI). Toți respondenții au fost de acord că 

bilanțurile aprofundate țineau seama de informațiile specifice țării vizate (53 % erau de 

părere că aceste informații sunt luate în considerare „în mare măsură”, iar 47 %, „într-o 

anumită măsură”; a se vedea figura e din anexa VI

80. În comparație cu rapoartele altor organizații internaționale (FMI, OCDE), care recurg la 

o abordare „tematică”, bilanțurile aprofundate abordează adesea aceleași aspecte de la an 

la an. Chiar și luând în considerare faptul că anumite dezechilibre sunt persistente și nu pot fi 

ignorate, acest mod de a proceda conduce adeseori la analize repetitive cu valoare adăugată 

mică, transmițând un mesaj care rămâne, în linii mari, același de la un an la altul. 

). 

81. Regulamentul PDM prevede obligația Comisiei de a ține seama de „conexiunile 

profunde de natură comercială și financiară dintre statele membre, precum și [de] efectele 

colaterale ale politicilor economice naționale”28. Comisia a dezvoltat o serie de instrumente 

economice29

82. Cu toate acestea, analiza efectelor colaterale

 pentru a aborda aceste aspecte. 

30 este adesea deficitară. În cele patru 

state membre selectate, ea prezintă o anumită lipsă de uniformitate. De exemplu, până în 

2014, contagiunea crizei datoriilor suverane31

                                                      

28 Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul PDM. 

 (un efect colateral de origine externă) nu 

a beneficiat decât de o atenție redusă în legătură cu Slovenia. În cazul Bulgariei, condițiile 

29 Comisia a elaborat o serie de tehnici de evaluare economică relevante, care includ, de exemplu, 
evaluări comparative între țări cu privire la evoluția salariilor și la fluxurile financiare. 

30 Efectele colaterale reprezintă evoluții apărute într-un stat membru care au un impact asupra 
economiilor din unul sau mai multe alte state membre. Efectele colaterale pe plan intern se 
referă la impactul asupra unui anumit stat membru rezultat din evoluții apărute în altă țară (alte 
țări). Efectele colaterale pe plan extern se referă la impactul pe care evoluțiile dintr-un anumit 
stat membru îl au asupra altei țări (altor țări). 

31 Un efect de contagiune provocat de criza datoriilor suverane apare atunci când evolu țiile 
negative ale costului îndatorării variază în corelație între mai multe țări.  
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generale ale pieței naționale nu au fost luate în considerare, fiind vorba de un stat membru 

de dimensiuni mici din afara zonei euro. Ignorarea efectelor colaterale înseamnă că accentul 

este pus de Comisie exclusiv pe evoluțiile din interiorul unui stat membru. 

83. Începând din 2015, a existat o politică de menționare explicită a efectelor colaterale pe 

plan extern în bilanțurile aprofundate realizate pentru cele mai mari cinci state membre din 

zona euro. Acest lucru reprezintă o evoluție binevenită.  

84. Efectele colaterale pe plan intern au fost menționate în toate bilanțurile aprofundate 

din eșantionul selectat de Curte pentru toți anii, dar gradul de acoperire și de detaliere al 

analizei varia. De exemplu, contagiunea crizei datoriilor suverane nu a fost analizată în 

detaliu nici măcar în 2012 sau în 2013, când spreadurile randamentelor obliga țiunilor 

suverane32

85. Pentru a concluziona cu privire la efectele colaterale, instrumentele analitice utilizate nu 

sunt utilizate în mod sistematic în analizele de țară. Trebuie remarcat însă că s-au înregistrat 

unele îmbunătățiri, mai exact prin publicarea, începând din 2016, a matricei de evaluare 

pentru PDM. 

 au fost deosebit de ridicate. 

86. În general, bilanțurile aprofundate nu evaluează modul în care politica bugetară 

afectează dezechilibrele externe. Singurul stat membru care a beneficiat până în prezent de 

o evaluare cuprinzătoare este Germania, care înregistrează un excedent ridicat al contului 

curent. Nu au existat însă analize similare și pentru țările cu un deficit structural al contului 

curent, cu o poziție investițională internațională netă puternic negativă sau cu probleme de 

competitivitate (a se vedea caseta 4

                                                      

32 Spreadurile randamentelor obligațiunilor de stat reprezintă diferența exprimată în puncte 
procentuale între costul îndatorării pe care îl suportă o anumită țară în comparație cu o valoare 
de referință. În zona euro, această valoare de referință este, de obicei, rata dobânzii la care se 
poate împrumuta guvernul german. 

). Pe plan bugetar, bilanțurile aprofundate se limitează în 

principal la o scurtă discuție cu privire la evoluția datoriei publice. 
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Caseta 4

Comisia a realizat o analiză aprofundată a excedentelor de cont curent ale Germaniei în bilanțurile 

aprofundate din 2015 și din 2016 și a ajuns la concluzia că această țară ar trebui să folosească marja 

de manevră bugetară de care dispune (capacitatea de a cheltui mai mult fără a încălca criteriile PSC) 

pentru a consolida cererea internă și a mări nivelul investițiilor publice. În 2016, Consiliul a temperat 

propunerea Comisiei, eliminând partea din recomandare referitoare la marja de manevră bugetară. 

 – Dezechilibrele externe și politica bugetară 

În 2017, secțiunea consacrată bilanțului aprofundat din raportul de țară pentru Germania conținea, 

de asemenea, o analiză33

În pofida celor de mai sus, Comisia nu a analizat legătura dintre politica bugetară și balanțele externe 

reduse în alte state membre cu importanță sistemică (în special Spania și Franța) și nici nu 

a recomandat ca acestea să își înăsprească politica bugetară în vederea unei reechilibrări externe.  

 a efectelor colaterale pozitive pe care o politică bugetară expansionistă le-

ar avea asupra zonei euro. Comisia a îndemnat din nou Germania să utilizeze instrumente fiscale, 

atât pentru a-și reechilibra contul curent, cât și pentru a ajuta alte țări să își reechilibreze deficitul 

extern. Trimiterea la impactul politicilor bugetare asupra dezechilibrelor externe și a competitivității 

a fost o evoluție importantă. 

În urma bilanțului aprofundat realizat pentru Spania în 2015, s-a considerat că îmbunătățirea contului 

curent total este permanentă. O astfel de concluzie ignora însă componente ciclice importante, cum 

ar fi deprecierea monedei euro, măsurile BCE care au contribuit la reducerea ratelor dobânzii la 

datoria externă și reducerea costului importurilor ca urmare a scăderii semnificative a prețului 

petrolului. În bilanțul aprofundat pentru 2016, Comisia a profitat de ameliorarea balanței totale 

externe pentru a evita să abordeze subiectul evoluției contului curent structural. Poziția 

investițională internațională netă puternic negativă a fost menționată în repetate rânduri ca fiind 

o problemă, dar nu s-a stabilit o legătură cu politica bugetară Spaniei, care era deja una 

expansionistă în ciuda recentei reveniri la creștere într-un ritm mai rapid decât rata potențială 

a creșterii producției. 

                                                      

33 SWD(2017) 71 final, Country report - Germany 2017 - including an in-depth review on the 
prevention and correction of macroeconomic imbalances (Raportul de țară al Germaniei pentru 
2017 – Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice), caseta 3.1, p. 18. 
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În bilanțul aprofundat realizat cu privire la Franța pentru 2017, Comisia a identificat unele deficiențe 

în materie de competitivitate, precum și scăderea cotei de piață a exporturilor către parteneri 

comerciali cheie, dar nu a analizat posibilitatea de a se utiliza politica bugetară pentru a promova 

reechilibrarea externă și a transfera resurse către sectorul comercial. 

87. În cazul Sloveniei și al Bulgariei, Curtea a identificat deficiențe în analiza dezechilibrelor 

și în recomandările de politică rezultate (a se vedea caseta 5). 

Caseta 5

 Pe tema reformei pieței muncii, bilanțul aprofundat realizat cu privire la Slovenia pentru 2013 

a avertizat că creșterea salariului minim ar avea un impact negativ semnificativ asupra locurilor de 

muncă, existând posibilitatea ca această măsură să întârzie redresarea pieței muncii și să sporească 

presiunea asupra salariilor după revenirea creșterii economice, atrăgând astfel riscul unei noi 

reduceri a competitivității. În comunicarea din 2013 prin care era anunțată clasificarea, creșterea 

salariului minim a fost invocată ca unul dintre motivele retrogradării Sloveniei în contextul PDM în 

categoria „dezechilibre excesive”. 

 – Exemple de deficiențe în analiza dezechilibrelor 

O serie de elemente sugerează că Comisia ar fi trebuit să fie mai precaută în cadrul acestei evaluări: 

• Dimensiunea impactului se baza pe un document34 care utiliza date din 2008 pentru a estima doar 

elasticitatea constantă a cererii de forță de muncă. Alte studii35

• Comisia nu a luat în considerare defalcarea în funcție de sector a numărului de angajați care 

beneficiau de salariul minim pentru a putea înțelege mai bine impactul asupra ocupării forței de 

muncă și a competitivității generale.  

 disponibile în aceeași perioadă 

sugerau că impactul creșterii salariului minim ar fi fost mult mai mic. 

• Evaluarea impactului realizată pentru Slovenia era foarte diferită de evaluările realizate cu privire la 

alte state membre comparabile în care avuseseră loc creșteri mai mari ale salariului minim și exista 

                                                      

34 Documentul de lucru nr. 3/2010 al IMAD, Estimation of the Impact of the Minimum Wage Rise in 
Slovenia. 

35 Banca Sloveniei, Price Stability Report, aprilie 2010, caseta 2.2. 
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un grad mai mare de acoperire a angajaților, precum și un raport similar între salariul minim și 

salariul mediu (de exemplu, Bulgaria).  

Previziunile sumbre privind ocuparea forței de muncă în Slovenia nu s-au materializat în cele din 

urmă, ceea ce a determinat OCDE să conchidă următoarele36

Bilanțul aprofundat din 2013 pentru Slovenia a susținut că băncile deținute de stat prezintă „o 

guvernanță corporativă adesea suboptimală” și a concluzionat că „privatizarea ar contribui la 

abordarea deficiențelor manifeste în materie de guvernanță corporativă”, fără a furniza însă exemple 

concrete cu privire la astfel de probleme de guvernanță. 

: „Rezultatele rămân conforme cu 

previziunile privind un impact negativ (modest)”. 

În bilanțul aprofundat realizat pentru 2015 cu privire la Bulgaria, Comisia a remarcat faptul că 

băncile cu capital autohton „au practicat, în medie, rate mai ridicate ale dobânzilor la creditele 

acordate întreprinderilor” și a tras concluzia că „acest profil indică diferențe față de restul sistemului 

bancar” nu doar în ceea ce privește „bonitatea medie a debitorilor”, ci și „standardele de 

management, practicile de subscriere a creditelor, tipul de garanții și riscul subiacent de portofoliu”. 

Nici în acest caz nu au fost prezentate alte analize sau dovezi care să sprijine ra ționamentul Comisiei. 

În continuarea bilanțului, Comisia a remarcat că băncile cu capital autohton raportaseră o calitate 

mai bună a activelor decât băncile cu capital străin și și-a exprimat preocuparea cu privire la 

eficacitatea supravegherii bancare. Deși acest element ar putea reflecta într-adevăr practici deficitare 

de raportare și riscul de pierderi ascunse, el nu susține totuși concluzia Comisiei legată de diferențele 

în materie de standarde de management, de subscriere și de garanții. 

Raportul privind mecanismul de alertă și tabloul de bord joacă un rol limitat în cadrul PDM 

88. Prezenta secțiune analizează valoarea adăugată a raportului privind mecanismul de 

alertă (RMA) în cadrul PDM, precum și caracteristicile tabloului de bord care pot să faciliteze 

identificarea din timp a dezechilibrelor. 

                                                      

36 OCDE, Connecting people with jobs: The labour market, activation policies and disadvantaged 
workers in Slovenia, 2016, p. 52. 
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89. Lungimea RMA a crescut de peste două ori față de perioada de început a PDM (a se 

vedea figura 6

Figura 6 – Lungimea RMA în perioada 2012-2017 

).  

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

90. Nu s-a înregistrat însă nicio îmbunătățire corespunzătoare în ceea ce privește calitatea 

evaluării, deoarece documentul rămâne în continuare foarte descriptiv37

(a) prima parte a RMA descrie în principal tendințele comune între economii și evoluția 

diferiților indicatori din tabloul de bord. Implicațiile acestor evoluții (efectele colaterale 

sau factorii cauzali) nu sunt analizate mai în profunzime și nu se încearcă identificarea 

vectorilor de la baza tendințelor; 

: 

(b) a doua parte a RMA constă într-o simplă descriere a tabloului de bord, la care se adaugă 

o scurtă evaluare realizată pentru fiecare țară cu privire la riscurile de dezechilibru și la 

ajustări. 

                                                      

37 Curtea salută totuși adăugarea unei casete intitulate „Dimensiunea «zona euro» 
a dezechilibrelor macroeconomice” în rapoartele pe 2016 și 2017. 
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91. Utilitatea imediată a RMA pentru a permite identificarea statelor membre în pericol de 

a fi afectate de dezechilibre – necesitând deci un bilanț aprofundat – a fost neutralizată prin 

practica Comisiei de a face obligatorie realizarea de bilanțuri aprofundate pentru statele 

membre identificate cu dezechilibre în anul precedent (a se vedea anexa IX). Inerția indusă 

de această practică în cadrul procesului este ilustrată în figura 7

Figura 7 – State membre care au făcut obiectul unui bilanț aprofundat (2012-2017) 

. 

 
N.B.: Asteriscul adăugat desemnează statele membre pentru care evaluarea nu identificase 
dezechilibre în anul vizat de bilanțul aprofundat. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

92. Tabloul de bord inclus în RMA nu este bine conceput pentru a facilita identificarea 

precoce a (înrăutățirii) dezechilibrelor macroeconomice: 

(a) are o orientare retroactivă, întrucât se bazează pe date care sunt vechi de doi ani; 

(b) mulți indicatori sunt fie medii mobile, fie variabile de stoc (a se vedea tabelul 4

  

), ceea ce 

înseamnă că se ajustează lent sau că nu reflectă cu promptitudine evolu țiile recente. 
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Tabelul 4 – Indicatori calculați ca medii mobile și ca variabile de stoc, 2014-2017 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.  

93. Anumiți indicatori importanți relevanți pentru detectarea dezechilibrelor nu sunt incluși 

în mod explicit în tabloul de bord. Printre aceștia se numără inflația, rentabilitatea 

întreprinderilor și creditele neperformante. 

94. Tabloul de bord a fost revizuit în mai multe rânduri, schimbările aduse vizând numărul, 

tipul și modul de prezentare a indicatorilor. Ultima revizuire datează din 2016, când trei 

indicatori sociali38 considerați anterior „indicatori auxiliari” au fost integrați în tabloul de 

bord principal. Acești trei indicatori sunt însă strâns corelați și nu prezintă decât o utilitate 

limitată pentru identificarea precoce a dezechilibrelor, deoarece reflectă consecințele 

perturbărilor economice. Atât membrii CPE care au răspuns la sondaj (a se vedea figura c 

din anexa VI

                                                      

38 Rata de activitate, rata șomajului de lungă durată și rata șomajului în rândul tinerilor. 

), cât și o mare majoritate a părților interesate erau de părere că acești 

indicatori nu au îmbunătățit tabloul de bord. 

Caracteristică Indicator

Medie mobilă pe 3 ani

Balanța contului curent (% din PIB) 

Cursul de schimb efectiv real (42 de parteneri comerciali, deflator IAPC) 

Indicele costului unitar nominal al muncii (2010 = 100) 

Rata șomajului 

Rata de activitate (% din populația totală cu vârsta între 15 și 64 de ani, puncte 

procentuale) 

Rata șomajului de lungă durată (% din populația activă cu vârsta între 15 și 74 de ani, 

puncte procentuale) 

Rata șomajului în rândul tinerilor (% din populația activă cu vârsta între 15 și 24 de ani, 

puncte procentuale) 

Medie mobilă pe 5 ani Cota de piață a exporturilor (% din exporturile de la nivel global) 

Variabile de stoc

Poziția investițională internațională netă (% din PIB)

Datoria sectorului privat, consolidată (% din PIB) 

Datoria publică brută (% din PIB) 
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95. Tabloul de bord nu are decât o valoare limitată în etapa RMA și nu mai are nicio utilitate 

după această etapă. După cum era de așteptat, Curtea a constatat o legătură directă între 

numărul indicatorilor care depășeau o anumită valoare-prag și decizia de realizare a unui 

bilanț aprofundat, precum și între numărul acestor indicatori și clasificarea dezechilibrelor. În 

ambele cazuri însă, legătura statistică identificată este foarte scăzută (a se vedea figura 8), 

lucru care confirmă faptul că decizia de realizare a unui bilanț aprofundat nu decurge 

mecanic din tabloul de bord. În plus, pentru analizele sale din bilan țurile aprofundate, 

Comisia nu utilizează indicatorii din tabloul de bord, ci se bazează pe un set mai amplu de 

instrumente analitice, precum și pe date mai recente39

Figura 8 – Relația dintre numărul de indicatori care depășeau o anumită valoare-prag și (a) 
realizarea de bilanțuri aprofundate; (b) clasificarea dezechilibrelor (2012-2017) 

. 

 

Notă: Punctele negre reprezintă media. Categoria „Dezechilibre excesive cu PDE” nu apare 
în figură deoarece niciun stat membru nu au fost plasat încă în această categorie. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.  

                                                      

39 În ceea ce privește șomajul, bilanțurile aprofundate fac trimitere la tabelele intitulate 
„Principalii indicatori economici, financiari și sociali” (prezente în bilanțurile din 2014) și 
„Indicatori ai pieței muncii și indicatori sociali” (din 2015); în ceea ce privește contul curent, se 
face trimitere la detalii specifice din anul precedent. Analiza realizată în bilanțul aprofundat cu 
privire la sectorul financiar utilizează o gamă largă de variabile suplimentare (de exemplu, 
dobânda la depozitele atrase, tendința condițiilor de creditare și diferența între acestea, marja 
netă a dobânzii sau profitabilitatea băncilor). 
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96. Discuțiile purtate cu părțile interesate au arătat că, în pofida unui rol limitat în procesul 

de luare a deciziilor, tabloul de bord beneficiază de o atenție ridicată din partea publicului, 

deoarece numărul de indicatori care depășesc o anumită valoare-prag poate fi comunicat cu 

ușurință. Cu toate acestea, este posibil ca cititorii care nu sunt experți să nu poată obțină 

o imagine completă cu privire la natura și la detaliile dezechilibrelor dintr-un stat membru 

dacă se bazează numai pe numărul de indicatori care depă șesc o anumită valoare-prag și nu 

pe lectura întregului bilanț aprofundat. Includerea tabloului de bord ca anexă la raportul de 

țară începând din 2016 poate consolida impresia greșită că acesta reprezintă un element 

esențial pentru evaluarea gravității dezechilibrelor. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

97. Concluzia de ansamblu a Curții este că, deși PDM este în general o procedură bine 

concepută, Comisia nu o implementează în așa fel încât să asigure prevenirea și corectarea 

eficace a dezechilibrelor. Prin urmare, Comisia trebuie să îmbunătățească în mod substanțial 

anumite aspecte ale gestionării PDM. Un pas înainte recent a fost abordarea problemei 

efectelor colaterale ale unei politici bugetare stricte în anumite state membre într-o 

perioadă caracterizată de o producție în declin a zonei euro. 

Punerea în aplicare a recomandărilor specifice legate de PDM 

98. Gradul de punere în aplicare de către statele membre a recomandărilor specifice legate 

de PDM a fost unul scăzut (a se vedea punctul 33

99. Comisia decide numai după elaborarea recomandărilor specifice fiecărei țări dacă 

acestea sunt relevante pentru PDM. Chiar și așa, în anumite cazuri, această etichetare nu 

este adecvată, întrucât legătura cu analiza din bilanțul aprofundat este, în cel mai bun caz, 

parțială sau vagă. Recomandările considerate a fi relevante pentru PDM reprezintă adesea 

o combinație de măsuri vizând aspecte structurale legate de creșterea potențială și măsuri 

de remediere a dezechilibrelor macroeconomice pe termen scurt și mediu. Uneori, 

recomandările specifice legate de PDM nu au nicio legătură cu dezechilibrele 

macroeconomice (a se vedea 

). 

punctele 35-38 și punctul 43). 
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100. În urma procesului de „raționalizare” din 2015, aceste recomandări au devenit mai 

scurte și sunt formulate acum în termeni mai generali decât înainte. Acest lucru a îngreunat 

și mai mult evaluarea punerii în aplicare și a contribuției recomandărilor la eliminarea 

dezechilibrelor. Mai mult, calendarul de punere în aplicare a recomandărilor este foarte 

ambițios (a se vedea punctele 39-42 și 51-52

101. În fine, nu există nicio evaluare sistematică ex ante sau ex post a impactului economic al 

recomandărilor specifice legate de PDM (a se vedea 

). 

punctele 44-46

Recomandarea 1 

). 

(i) Comisia ar trebui să coreleze în mod sistematic recomandările specifice legate de PDM 

cu dezechilibrele macroeconomice identificate în bilanțul aprofundat. Măsurile incluse 

în aceste recomandări ar trebui să fie suficient de detaliate pentru ca punerea lor în 

aplicare să ducă la o reducere semnificativă și evidentă a dezechilibrelor.  

(ii) De asemenea, Comisia ar trebui să facă o distincție clară între măsurile de politică legate 

de PDM menite să reducă dezechilibrele pe termen scurt și mediu în vederea evitării 

unei crize, pe de o parte, și reformele destinate să prevină acumularea de dezechilibre 

prin stimularea potențialului de creștere pe termen lung, pe de altă parte. 

(iii) Ori de câte ori este posibil, Comisia ar trebui să realizeze evaluări ex ante și ex post cu 

privire la impactul pe care măsurile de politică stabilite în recomandările specifice legate 

de PDM îl pot avea asupra dezechilibrelor. 

(iv) Comisia ar trebui să stabilească un calendar realist pentru a facilita punerea în aplicare 

a recomandărilor specifice legate de PDM. 

Aceste măsuri ar trebui să fie introduse pentru ciclul PDM din 2019 (începând deci din 

toamna anului 2018). 

Clasificarea dezechilibrelor 

102. Bilanțurile aprofundate în sine nu conțin nicio concluzie cu privire la clasificarea 

dezechilibrelor din statele membre. Mai mult, legătura dintre analiza economică din bilan țul 
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aprofundat și clasificarea dezechilibrelor nu este întotdeauna clară. Situația a devenit și mai 

complicată odată cu înlocuirea bilanțurilor aprofundate de sine stătătoare cu „sinteze” 

incluse în rapoartele de țară (a se vedea punctele 57-60

103. Serviciile Comisiei utilizează un set clar de criterii pe baza cărora propun colegiului 

comisarilor o clasificare a dezechilibrelor. Cu toate acestea, probele de audit indică faptul că 

nu există un proces formal de luare a deciziilor la nivel politic și că Comisia își încalcă uneori 

propriile norme interne (a se vedea 

). 

punctele 61-62 și punctul 66

104. Comisia nu a propus niciodată declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv, deși 

a avut în vedere această posibilitate în mai multe rânduri. În interpretarea dată de Comisie 

Regulamentului PDM, un diagnostic de dezechilibre excesive nu impune în mod necesar 

propunerea declanșării procedurii de dezechilibru excesiv (a se vedea 

). 

punctele 63-65

Recomandarea 2 

). 

(i) În conformitate cu prevederile Regulamentului PDM, Comisia ar trebui să prezinte, în 

bilanțurile aprofundate, o caracterizare clară a gravității dezechilibrelor cu care se 

confruntă un stat membru.  

(ii) Comisia ar trebui să adopte, să publice și să aplice criterii și procese clare pentru 

clasificarea dezechilibrelor. 

(iii) Cu excepția cazului în care există circumstanțe specifice, Comisia ar trebui să recomande 

declanșarea unei proceduri de dezechilibru excesiv atunci când există dovezi că un stat 

membru se confruntă cu dezechilibre excesive, în special în cazul în care se observă un 

risc ridicat de instabilitate, dezechilibrele sunt persistente ori au avut efecte colaterale 

sau măsurile de remediere s-au dovedit nesatisfăcătoare. În cazul în care, în 

circumstanțe specifice, Comisia își utilizează competențele discreționare și nu ia o astfel 

de măsură, ea ar trebui să își explice motivele în mod clar și public. 

Aceste măsuri ar trebui să fie introduse pentru ciclul PDM din 2019 (începând deci din 

toamna anului 2018). 



 54 

 
 

(iv) În contextul evaluării PDM care va avea loc în 2019, Comisia ar trebui să propună 

modificări la Regulamentul PDM pentru a codifica situațiile în care Comisia nu 

recomandă declanșarea unei proceduri de dezechilibru excesiv chiar dacă a concluzionat 

că un stat membru se confruntă cu dezechilibre excesive. 

Caracteristicile bilanțurilor aprofundate  

105. Începând cu anul 2015, bilanțurile aprofundate au fost integrate treptat în rapoartele de 

țară, care se ocupă în principal de coordonarea economică generală a politicilor structurale, 

iar limitele dintre cele două documente au devenit din ce în ce mai neclare. În 2017, 

analizele detaliate cu privire la toate chestiunile legate de un stat membru au fost reunite 

într-o singură secțiune din raportul de țară, unde sunt prezentate pe teme. Aspectele 

relevante pentru PDM sunt semnalate printr-o indicație specială (a se vedea punctele 68-72

106. Aceste evoluții au redus vizibilitatea PDM și fac din ce în ce mai dificilă identificarea 

provocărilor relevante pentru PDM. Scurtarea bilanțurilor aprofundate a slăbit și mai mult 

atât legătura dintre analiza economică și clasificarea dezechilibrelor, cât și legătura dintre 

analiza economică și recomandările specifice legate de PDM rezultate (a se vedea 

). 

punctul 59 

și punctele 73-75

107. În plus, tabloul de bord nu este esențial pentru bilanțurile aprofundate, dar includerea 

sa, începând din 2016, ca anexă la raportul de țară dă impresia că este vorba de un element 

crucial (a se vedea 

). 

punctele 95-96

Recomandarea 3 

). 

(i) Pentru a prezenta o evaluare clară a gravității dezechilibrelor macroeconomice cu care 

se confruntă un stat membru și pentru a facilita identificarea celui mai adecvat răspuns, 

Comisia ar trebui să furnizeze un bilanț aprofundat cuprinzător, care să fie prezentat 

separat și ale cărui lungime și nivel de detaliu să reflecte gravitatea situației și 

provocările în materie de politici. 
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(ii) Comisia nu ar trebui să publice tabloul de bord împreună cu bilan țul aprofundat, ci ar 

trebui să ofere acces la baza de date conținând variabilele specifice țării vizate care au 

fost utilizate efectiv în analiză.  

Aceste măsuri ar trebui să fie introduse pentru ciclul PDM din 2019 (începând deci din 

toamna anului 2018). 

Recunoașterea impactului politicii bugetare asupra dezechilibrelor externe și 

a competitivității  

108. Deși conțin anumite repetiții de la un an la altul, bilanțurile aprofundate prezintă în 

general analize de bună calitate. Totuși, impactul politicilor bugetare asupra dezechilibrelor 

externe nu este întotdeauna acoperit de analiză sau nu este luat întotdeauna în considerare 

în formularea recomandărilor specifice legate de PDM, nici măcar atunci când un bilanț 

aprofundat a identificat, la nivelul pozițiilor externe, dezechilibre care sunt strâns legate de 

politica bugetară. Comisia este conștientă de existența acestor legături, dar consideră că, în 

general, problemele bugetare sunt acoperite de PSC. Or, PSC se limitează la sustenabilitatea 

bugetară, nu ia în considerare efectele politicii bugetare asupra dezechilibrelor externe și nu 

se pronunță cu privire la politica bugetară a statelor membre care îndeplinesc criteriile de 

sustenabilitate (a se vedea punctele 78-80 și 86-87

Recomandarea 4 

). 

După caz, Comisia ar trebui să analizeze sistematic, în bilan țurile aprofundate, impactul 

politicii bugetare asupra dezechilibrelor externe și a competitivității și ar trebui să utilizeze 

PDM pentru a adresa statelor membre recomandări atunci când există chestiuni bugetare 

care au un impact direct asupra dezechilibrelor externe. Acest lucru ar trebui să se aplice 

atât statelor membre cu excedente mari ale contului curent, cât și celor cu deficite mari ale 

contului curent.  

Această măsură ar trebui să fie introdusă pentru ciclul PDM din 2019 (începând deci din 

toamna anului 2018). 
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Dimensiunea „zona euro” 

109. PDM se concentrează în prea mare măsură asupra fiecărei economii în parte și nu 

acordă suficientă atenție efectelor colaterale. Ca urmare, recomandările specifice legate de 

PDM nu promovează suficient măsuri de politică cu un impact benefic asupra altor state 

membre și nu încurajează o reechilibrare simetrică în cadrul zonei euro (a se 

vedea punctele 81-85

110. Recomandările specifice fiecărei țări nu sunt întotdeauna în concordanță cu 

recomandările Comisiei pentru zona euro în ansamblul său (a se vedea 

). 

punctele 47-50

Recomandarea 5 

). 

(i) Prin intermediul procesului PDM, Comisia ar trebui să acorde o atenție sistematică 

politicilor cu impact transnațional care pot îmbunătăți reechilibrarea simetrică în cadrul 

zonei euro. 

(ii) Comisia ar trebui să asigure o concordanță între recomandările specifice legate de PDM 

și recomandările emise pentru zona euro care prezintă relevanță pentru dezechilibre, 

inclusiv cu orientarea bugetară generală, atunci când este cazul. 

Aceste măsuri ar trebui să fie introduse pentru ciclul PDM din 2019 (începând deci din 

toamna anului 2018). 

Vizibilitatea PDM și comunicarea cu privire la această procedură 

111. Comunicarea eficace este esențială pentru a sensibiliza și mai mult publicul cu privire la 

PDM și la obiectivul distinct al acestei proceduri de detectare, atenuare și prevenire 

a dezechilibrelor macroeconomice, precum și cu privire la provocările pe care le prezintă 

dezechilibrele în statele membre. O comunicare eficace este necesară și pentru a consolida 

sentimentul de asumare a răspunderii la nivel național pentru PDM (a se vedea punctele 1-6, 

54-56, 68-72, 88-91 și 94-96

Recomandarea 6 

). 

Comisia ar trebui să acorde un loc mai important procedurii PDM: 
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(i) insistând asupra trimiterilor la această procedură în comunicarea cu statele membre; 

(ii) asigurând faptul că comisarii de resort se află la dispozi ția parlamentelor statelor 

membre, ori de câte ori Comisia evaluează un dezechilibru ca fiind excesiv, astfel încât 

aceștia să poată explica motivele deciziilor Comisiei și recomandările corespunzătoare 

adresate cu privire la politici. 

Aceste măsuri ar trebui să fie introduse pentru ciclul PDM din 2019 (începând deci din 

toamna anului 2018). 

 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 

28 noiembrie 2017. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Președinte 
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ANEXA I 

Diagrama detaliată a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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ANEXA II 

Lista documentelor publicate care sunt relevante pentru PDM 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Comisia

Consiliul

Statele membre

Raportul privind mecanismul de alertă

Evaluarea progresului măsurilor de politică 
relevante pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice

Bilanț aprofundat sau 
raport de țară conținând un bilanț aprofundat

Comunicare

Document de lucru al serviciilor Comisiei 

Recomandare de 
recomandare a Consiliului specifică fiecărei țări

Recomandare a Consiliului specifică fiecărei țări 

2012 Februarie
2013-2016 Noiembrie 

2012 Mai
2013-2014 Martie
2015-2017 Februarie

2012-2017 Mai (iunie în 2014)

2012-2013 Mai
2014 Iunie

2012-2017 Iulie

2013-2014 Decembrie și februarie
2015-2016 Decembrie

2012 Mai
2013 Aprilie
2014 Martie
2015 Februarie
2016 Martie
2017 Februarie

2012-2016 Noiembrie Analiza anuală a cre șterii 

2012-2016 Noiembrie Previziunile economice europene din toamnă

2012-2017 FebruariePreviziunile economice europene din iarnă

2012-2017 MaiPreviziunile economice europene din primăvară

Programe de stabilitate sau de convergen ță
Programe naționale de reformă 2012-2017 Aprilie
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ANEXA III 

Setul actual de indicatori principali 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Indicatori Praguri orientative

Balanța contului curent (% din PIB)

(medie pe 3 ani)
-4/6 %

Poziția investițională internațională netă (% din PIB) -35 %

Cursul de schimb efectiv real (42 de parteneri comerciali, deflator IAPC)

(schimbare procentuală în 3 ani)

±5 % (zona euro)

±11 % (în afara zonei euro)

Cota de pia ță a exporturilor (% din exporturile de la nivel global) 

(variație procentuală pe 5 ani)
-6 %

Indicele costului unitar nominal al muncii (2010 = 100)

(variație procentuală pe 3 ani)

9 % (zona euro)

12 % (în afara zonei euro)

Indicele prețurilor locuințelor (2010 = 100), deflatat 

(variație procentuală într-un an)
6 %

Fluxul de creditare din sectorul privat, consolidat

(% din PIB)
14 %

Datoria sectorului privat, consolidată

(% din PIB)
133 %

Datoria publică brută

(% din PIB)
60 %

Rata șomajului

(medie pe 3 ani)
10 %

Totalul pasivelor sectorului financiar, neconsolidate

(variație procentuală într-un an)
16,5 %

Rata de activitate ca procent din popula ția totală cu vârsta între 15și 64 de ani

(schimbare în puncte procentuale pe 3 ani)
-0,2 pp

Rata șomajului de lungă durată, ca procent din populația activă cu vârsta între 

15 și 74 de ani

(schimbare în puncte procentuale pe 3 ani)

0,5 pp

Rata șomajului în rândul tinerilor, ca procent din populația activă cu vârsta 

între 15 și 24 de ani

(schimbare în puncte procentuale pe 3 ani)

2 pp
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ANEXA IV 

Selecția statelor membre care au fost incluse în eșantionul de audit 

Eșantionul a fost constituit pe baza primilor patru ani de aplicare a PDM și a unei liste de 

state membre din care au fost excluse: 

• statele membre pentru care nu s-a realizat un bilanț aprofundat în primii patru ani, și 

anume: 

o statele membre aflate într-un program de ajustare economică, care nu au fost 

avute în vedere pentru PDM în timpul perioadei acoperite de programul 

respectiv: Irlanda, Grecia, Cipru, Portugalia, România; 

o statele membre pentru care RMA a concluzionat, în cel puțin un an, că 

acestea nu au fost afectate de dezechilibre sau nu sunt în pericol de a fi 

afectate de dezechilibre: Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Slovacia; 

• statele membre pentru care evaluarea a fost stabilă: Belgia, Ungaria, Finlanda, 

Suedia, Regatul Unit; 

• Croația, care a aderat recent la Uniunea Europeană. 

Țările rămase în urma acestui proces de selecție erau Bulgaria, Spania, Franța, Italia și 

Slovenia. 

Întrucât Franța și Italia au fost selectate pentru auditul referitor la procedura aplicabilă 

deficitelor excesive și au în comun o serie de caracteristici (sunt state membre mari, aflate 

de mult timp în zona euro), Curtea a decis să excludă una dintre aceste țări. Franța a fost 

selectată în eșantion deoarece prezenta variații mai mari în evaluarea cu privire la 

dezechilibre. 

Lista finală constituia un eșantion reprezentativ de state membre de dimensiuni mari și mici, 

atât din interiorul, cât și din afara zonei euro. 

Deși relativ mic, eșantionul format din patru state membre reprezenta aproximativ un sfert 

din populația și din PIB-ul UE.
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ANEXA V 

Nivelurile calitative utilizate pentru evaluarea punerii în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări 

Comisia utilizează următoarele categorii pentru a evalua punerea în aplicare 

a recomandărilor specifice fiecărei țări:  

• Recomandare pusă în aplicare integral: statul membru a adoptat și a pus în aplicare 

măsuri care constituie un răspuns adecvat la recomandarea specifică. 

• Progrese substanțiale: statul membru a adoptat măsuri, dintre care majoritatea au 

fost puse în aplicare. 

• Unele progrese: statul membru a anunțat sau a adoptat măsuri ca răspuns la 

recomandarea specifică. Acestea sunt promițătoare, însă nu toate au fost puse în 

aplicare și nu este sigur că toate vor fi aplicate. 

• Progrese limitate: statul membru a anunțat unele măsuri ca răspuns la recomandarea 

specifică, însă acestea par să fie insuficiente și/sau adoptarea/punerea lor în aplicare 

este amenințată de riscuri. 

• Niciun progres: statul membru nu a anunțat și nici nu a adoptat măsuri ca răspuns la 

recomandarea specifică. 
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ANEXA VI 

Sondajul realizat în rândul membrilor Comitetului pentru politică economică 

 

5,2%

21,1%

10,5%63,2%

Figura a - 3. În cazul economiei din țara dvs., 
considerați că tabloul de bord este eficace în facilitarea 
identificării precoce și a monitorizării dezechilibrelor? 

Ineficace

Oarecum ineficace

Nici eficace, nici
ineficace

Oarecum eficace

Foarte eficace

5,3%5,3%

68,3%

21,1%

Figura b - 5. În plus față de indicatorii din tabloul de 
bord, raportul privind mecanismul de alertă include o 
analiză economică per stat membru. În opinia dvs., 
această analiză este eficace în identificarea statelor 

membre care pot fi afectate de dezechi

Ineficace

Oarecum ineficace

Nici eficace, nici
ineficace
Oarecum eficace

Foarte eficace

36,8%

36,8%

15,8%

5,3% 5,3%

Figura c - 7. Tabloul de bord pe 2016 includea trei noi 
indicatori privind ocuparea forței de muncă. În ce măsură 

sunteți de acord cu următoarea afirmație: „Adăugarea a trei 
noi indicatori privind ocuparea forței de muncă a îmbunătățit 

capacitatea analiti

În dezacord total

Oarecum in dezacord

Nici de acord, nici în
dezacord
Oarecum de acord

Total de acord

10,5%

89,5%

Figura d - 9. Cum evaluați calitatea analizei din bilanțul 
aprofundat elaborat de Comisie cu privire la economia 

din țara dvs.? 

Calitate slabă

Calitate medie

Calitate bună

47,4%
52,6%

Figura e - 10. În bilanțurile aprofundate elaborate 
pentru țara dvs., în ce măsură sunt luate în considerare 

informații relevante specifice țării? 

Deloc

Într-o măsură limitată

Într-o anumită măsură

În mare măsură

10,5%

10,5%

63,2%

15,8%

Figura f - 11. Comisia clasifică fiecare stat membru în 
funcție de gravitatea dezechilibrului cu care se 

confruntă. Cât de corectă considerați că este această 
clasificare pentru țara dvs.? 

Deloc corectă

Oarecum corectă

Corectă

Altele

10,5%

63,2%

26,3%

Figura g - 13. Este clar care dintre recomandările 
specifice sunt legate de PDM? 

Nu este clar

Oarecum clar

Este clar întotdeauna

5,3%
10,5%

52,6%

31,6%

Figura h - 14. În cazul țării dvs., recomandările 
specifice relevante pentru PDM sunt coerente cu 
analiza economică și cu provocările în materie de 

politici identificate în bilanțul aprofundat? 

Nu sunt deloc coerente

Oarecum lipsite de 
coerență
Nici coerente, nici lipsite 
de coerență
Oarecum coerente

Foarte coerente
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21,1%

73,7%

5,2%

Figura i - 15. Considerați că recomandările specifice 
relevante pentru PDM adresate țării dvs. sunt prea 

specifice sau prea generale? 

Prea specifice

Nici prea specifice, nici
prea generale

Prea generale

10,5%

26,4%

52,6%

10,5%

Figura j - 17. Recomandările specifice adresate țării 
dvs. sunt realiste? (pot fi ele puse în aplicare?) 

Deloc realiste

Oarecum nerealiste

Realiste

Altele

89,5%

10,5%

Figura k - 19. Numărul și nivelul de detaliere al 
recomandărilor specifice fiecărei țări s -au redus în 

2015. A fost aceasta o evoluție pozitivă? 

Pozitivă

Nici pozitivă, nici negativă

Negativă

5,3%

31,6%

52,6%

10,5%

Figura l - 21. Uneori, între propunerea prezentată de 
Comisie și versiunea adoptată de Consiliu, 

recomandările specifice suferă unele modificări. 
Considerați că statele membre sunt tratate în mod egal 

în acest proces? 

Absolut inegal

Oarecum inegal

În general, în mod egal

Absolut egal

26,3%

57,9%

15,8%

Figura m - 23. Procesul de modificare a recomandărilor 
specifice este unul transparent? 

Absolut netransparent

Oarecum netransparent

În general, transparent

Foarte transparent

10,5%

26,3%

63,2%

Figura n - 25. În urma modificărilor Consiliului, 
recomandările specifice sunt formulate mai bine? 

Sunt formulate mai 
puțin bine

Nicio diferență

Sunt formulate mai bine

10,5%

84,2%

5,3%

Figura o - 27. Evaluarea realizată de Comisie cu privire 
la implementarea recomandărilor specifice este exactă? 

Deloc exactă

Oarecum inexactă

În general, exactă

Absolut exactă

94,7%

5,3%

Figura p - 29. Considerați că bilanțul 
aprofundat/raportul de țară pentru țara dvs. este ușor 

de citit? (conține evaluări și concluzii clare?) 

Dificil de citit

Ușor de citit

Altele

94,7%

5,3%

Figura q - 31. Bilanțul aprofundat/raportul de țară 
pentru țara dvs. reușește să își transmită mesajul într-

un mod concis? 

Bilanțul aprofundat este prea 
scurt

Bilanțul aprofundat este suficient 
de lung

Bilanțul aprofundat este prea 
lung
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

84,2%

15,8%

Figura r - 33. Bilanțul aprofundat/raportul de țară pentru 
țara dvs. este cuprinzător? 

Sfera este limitată

Sfera este adecvată

Sfera este foarte
cuprinzătoare

15,8%

84,2%

Figura s - 34. Considerați că unele părți din bilanțul 
aprofundat/raportul de țară sunt redundante sau 

nerelevante? 

Da Nu

10,5%

15,8%

52,6%

21,1%

Figura t - 36. Cum evaluați impactul general al PDM 
asupra dezbaterilor în materie de politici din țara dvs.? 

Niciun impact

Impact limitat

Un oarecare impact

Impact considerabil

5,3%

68,4%

26,3%

Figura u - 38. Cum evaluați calitatea generală a 
bilanțului aprofundat/raportului de țară elaborat de 

Comisie în comparație cu rapoarte similare publicate de 
alte instituții internaționale (FMI, OCDE etc.)? 

Calitate mai redusă

Nicio diferență

Calitate mai bună

36,8%

63,2%

Figura v - 40. În comparație cu perioada premergătoare 
intrării în vigoare a PDM, opinia Comisiei Europene este 
acum mai importantă sau mai puțin importantă pentru 

elaborarea politicilor la nivel național în țara dvs.? 

Mai puțin importantă

Nicio diferență

Mai importantă

5,3%

68,4%

10,5%

15,8%

Figura x - 44. PDM este în vigoare de aproape cinci ani. 
Cum evaluați, per ansamblu, eficacitatea acestei 

proceduri? 

Foarte eficace

Oarecum eficace

Ineficace

Prea devreme pentru o
concluzie

5,2%

5,3%

21,1%

10,5%

10,5%

31,6%

21,1%

10,5%

47,4%

47,4%

15,8%

26,3%

31,6%

73,7%

84,2%

52,6%

31,5%

73,7%

63,2%

36,8%

42.7. Programul național de reformă este comunicat comisiilor 
parlamentare și/sau este dezbătut în parlament.

42.6. Programul național de reformă este comunicat în mod oficial 
partenerilor sociali în cadrul dialogului social.

42.5. Măsurile anunțate în programul național de reformă sunt luate în 
considerare în mod corespunzător de către Comisie.

42.4. Guvernul asigură o vizibilitate ridicată la nivel național a programului 
de reformă.

42.3. Programul național de reformă este bine integrat cu alte planuri 
strategice naționale.

42.2. Programul național de reformă are un stil clar și coerent.

42.1. Programul național de reformă este utilizat la nivel național de către 
guvern pentru a prezenta noi măsuri de politică.

Figura w - 42. Programul național de reformă oferă statului membru ocazia de a-și prezenta măsurile de politică 
relevante pentru PDM. Vă rugăm să precizați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații: 

În dezacord Nici de acord, nici în dezacord De acord



 1 

 
 

ANEXA VII 

Vizite desfășurate la autoritățile din statele membre și la alte entități 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Instituția 

supremă de 

audit

Reprezentanța 

Uniunii Europene

Ministerul 

Finanțelor

Consiliul 

fiscal

Banca 

centrală

Ministerul 

Muncii

Camera de 

Comerț și 

Industrie

Altele

Bulgaria       
Ministerul Educației și Științei, IME, 

ABB

Franța      

Secretariatul General pentru Afaceri 

Europene, MEDEF, CFDT, France 

Strategie, Conseil d’Analyse 

Economique, OFCE, Coe-Rexecode

Slovenia      

IMAD, Organismul sloven de 

gestionare a titlurilor de datorie 

suverană

Spania     

Cabinetul economic al guvernului, 

Ministerul Economiei, CEOE, 

Cepyme, FEDEA, FROB
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ANEXA VIII 

Evoluția înregistrată în clasificarea statelor membre, 2012-2017 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Dezechilibre excesive Dezechilibre Nu există dezechilibre Nu există un bilanț aprofundat
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ANEXA IX 

Numărul și tipul bilanțurilor aprofundate 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

2012-2017 %

Bilanțuri aprofundate care au concluzionat că există dezechilibre 80 88,9

Bilanțuri aprofundate care au concluzionat că nu există dezechilibre 10 11,1

Total 90 100

2013-2017

Anul 2
Bilanț aprofundat Nu există bilanț aprofundat

Dezechilibre Dezechilibre 
excesive

Nu există 
dezechilibre

Nu există 
bilanț 

aprofundat

Program de ajustare 
economică

Anul 1

Bilanț 
aprofundat

Dezechilibre 39 5 7 0 1

Dezechilibre excesive 2 14 0 0 0

Nu există dezechilibre 0 0 0 9 0

Nu există 
bilanț 

aprofundat

Nu există bilanț 
aprofundat 3 0 3 39 0

Program de ajustare 
macroeconomică

2 2 0 0 12

Țară nou-intrată în UE 0 1 0 0 0
Total 46 22 10 48 13
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„AUDITUL PROCEDURII PRIVIND DEZECHILIBRELE MACROECONOMICE (PDM)” 

SINTEZĂ 

V. Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) a fost introdusă în mijlocul crizei 

economice și financiare din perioada 2008-2009, cu scopul de a consolida supravegherea 

macroeconomică a UE în domenii care nu sunt reglementate de Pactul de stabilitate și de creștere 

(PSC).  

Evenimentele care au urmat crizei financiare din perioada 2008-2009 au pus în evidență necesitatea 

consolidării supravegherii macroeconomice cu privire la aspecte care depășesc politica fiscală. 

Aspectele macrofinanciare și macrostructurale care conduc la acumularea de dezechilibre atât 

externe (de exemplu, dezechilibre mari de cont curent), cât și interne (acumularea de datorii 

excesive sau crearea de bule imobiliare) s-au dovedit factori esențiali în declanșarea crizelor privind 

balanța de plăți și a crizelor privind datoriile, precum și a nevoii de asistență financiară în anumite 

cazuri. 

Supravegherea în cadrul PDM urmărește atât evitarea acumulării de tendințe nesustenabile sau de 

vulnerabilități, cât și asigurarea unei ajustări corespunzătoare a dezechilibrelor existente. PDM a 

fost introdusă într-o perioadă în care o serie de state membre erau deja supuse unui proces de 

diminuare a dezechilibrelor existente. Din acest motiv, obiectivul PDM în primii ani de punere în 

aplicare a fost, în special, cel de monitorizare a măsurilor de corectare a dezechilibrelor și de 

emitere de recomandări menite să ajusteze cadrele de politică pentru a asigura regularizarea eficace 

și durabilă, limitând în același timp costurile sociale. Supravegherea în cadrul PDM a acoperit o 

gamă amplă de domenii de politică și a fost consolidată printr-o mai mare supraveghere economică 

a UE. Recomandările în cadrul componentei preventive a PSC, Strategia Europa 2020, orientările 

generale ale politicilor economice, liniile directoare privind ocuparea forței de muncă și PDM au 

fost integrate într-un singur pachet de recomandări specifice fiecărei țări (CSR) emise de Consiliu și 

au fost aliniate în cadrul unui semestru european comun.  

În pofida obiectivelor în principal corective ale supravegherii PDM în primii ani de punere în 

aplicare, procedura de dezechilibru excesiv (PDE) nu a fost lansată niciodată. În cazul țărilor în care 

au fost identificate dezechilibre excesive, Comisia, mai degrabă decât să recomande Consiliului 

lansarea imediată a PDE, a urmărit mai întâi creșterea angajamentelor de politică în concordanță cu 

provocările identificate. În acest sens, aceasta a emis recomandări specifice fiecărei țări mai 

detaliate și încadrate în timp și a instituit un proces mai activ de monitorizare specifică a 

răspunsului de politică, păstrând în același timp deschisă posibilitatea de a iniția PDE într-un stadiu 

ulterior.  

Astfel cum s-a raportat în Comunicarea privind revizuirea din 2014 cu privire la PDM, experiența 

dobândită în primul an de aplicare sugerează că procedura a contribuit la creșterea gradului de 

sensibilizare cu privire la provocări și a creat baza pentru un consens în ceea ce privește 

răspunsurile de politică. Aplicarea PDM a făcut obiectul învățării treptate și al feedback-ului și a 

fost consolidată de un dialog continuu între Comisie și Consiliu, în scopul convergenței către 

practici mai stabile. Datele sugerează, de asemenea, că supravegherea în cadrul PDM a fost asociată 

cu progrese mai semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor de politică, 

în pofida faptului că acțiunile politice, în multe cazuri, nu erau suficiente pentru a asigura un 
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progres satisfăcător în ceea ce privește abordarea provocărilor subiacente. Revizuirea din 2014 a 

subliniat necesitatea consolidării transparenței și a îmbunătățirii comunicării privind punerea în 

aplicare a PDM.  

Punerea în aplicare eficace a PDM este una dintre prioritățile Comisiei, astfel cum se indică în 

raportul din iunie 2015 „Finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei” prezentat de Jean 

Claude Juncker, în strânsă cooperare cu Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi și Martin 

Schulz, precum și în Comunicarea Comisiei din octombrie 2015 privind măsurile care trebuie 

întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare
1. O PDM eficace va necesita, în 

primul rând, un cadru transparent și stabil, în care raționamentul care stă la baza deciziilor luate în 

contextul PDM este comunicat în mod clar. Măsurile luate ca urmare a identificării unor 

dezechilibre excesive ar trebui să implice o activare adecvată a supravegherii, pentru a asigura un 

răspuns de politică suficient de puternic, în concordanță cu provocările. Pentru a lua în considerare 
mai mult dimensiunea zonei euro în activarea PDM, considerațiile privind zona euro au fost 
integrate mai bine în analiza și recomandările Comisiei. 

La începutul anului 2016, Comisia a publicat un Compendiu privind PDM
2. Compendiul prezintă 

raționamentul PDM, ilustrează aspectele juridice și procedurale ale PDM, tratează principiile, 

criteriile și cadrele analitice utilizate în punerea în aplicare a PDM și analizează aplicarea PDM în 

practică. În acest mod, Compendiul privind PDM furnizează o colecție de informații relevante care 

contribuie la înțelegerea a ceea ce reprezintă PDM, a modalității de funcționare a acesteia, precum 

și a evoluției acesteia de la introducerea sa. Această publicație are ca obiectiv să contribuie la o 

punere în aplicare transparentă a PDM, astfel cum se prevede în Comunicarea din 2014 privind 

revizuirea PDM și în Comunicarea Comisiei din octombrie 2015 privind măsurile care trebuie 

întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare. Un alt pas în direcția unei 

transparențe sporite l-a reprezentat practica de sintetizare a constatărilor bilanțurilor aprofundate 

(IDR) în grilele de evaluare dedicate PDM în bilanțurile aprofundate din 2016.  

VI. În general, dovezile indică faptul că țările care fac obiectul supravegherii în cadrul PDM au 

primit mai multe recomandări specifice fiecărei țări și au avut o rată de conformitate mai ridicată în 

raport cu recomandările specifice fiecărei țări care nu sunt legate de PDM. Studiul efectuat de 

Curtea de Conturi Europeană în rândul membrilor Comitetului pentru Politică Economică (CPE) 

indică faptul că numai 10 % din membrii intervievați consideră că PDM nu este eficace. În orice 

caz, se așteaptă ca statele membre să pună în aplicare toate recomandările specifice fiecărei țări - cu 

și fără relevanță pentru PDM. 

Comisia este de opinie că elaborarea de recomandări specifice fiecărei țări relevante pentru PDM a 

fost în concordanță cu obiectivul de a răspunde dezechilibrelor identificate, iar aceasta este o 

perspectivă comună a membrilor care au participat la chestionarul Curții de Conturi Europene, deși 

există posibilități de îmbunătățire a comunicării. 

                                                       

1  COM(2015) 600 final din 21 octombrie 2015 „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală 

Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare”. 

2 ”The Macroeconomic Imbalance Procedure. Rationale, Process, Application: A compendium” (Procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice. Justificare, proces, aplicare: Un compendiu) (Comisia Europeană, 2016). 
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Recomandările specifice fiecărei țări privind finanțele publice în contextul PSC au fost indicate ca 

fiind relevante pentru PDM pentru țările în care nivelul ridicat al datoriei publice reprezintă un 

element care contribuie la identificarea unor dezechilibre sau în cadrul cărora reducerea deficitelor 

fiscale contribuie la corectarea deficitelor mari de cont curent identificate ca parte a dezechilibrelor. 

În statele membre cu excedent de cont curent, bilanțurile aprofundate au analizat legăturile dintre o 

serie de măsuri fiscale și poziția externă. Pentru țările respective, o serie de măsuri privind 

recomandări de natură fiscală specifice fiecărei țări care ar putea contribui la abordarea 

excedentelor mari au fost indicate ca fiind relevante pentru PDM. 

Afirmația potrivit căreia există neconcordanțe între recomandările specifice fiecărei țări relevante 

pentru PDM și recomandările pentru zona euro rezultă din faptul că nevoia de coerență între 

recomandările pentru zona euro și recomandările specifice fiecărei țări relevante pentru PDM se 

aplică doar țărilor care primesc recomandări specifice fiecărei țări care, în același timp, sunt 

relevante pentru PDM și pentru care există o recomandare pertinentă pentru zona euro. Nu toate 

recomandările pentru zona euro sunt pertinente pentru PDM, întrucât domeniul lor de aplicare este 

mai amplu. Nu toate țările beneficiază de recomandări legate de PDM, întrucât unele țări nu fac 

obiectul supravegherii în cadrul PDM. Nu toate țările beneficiază de recomandări specifice fiecărei 

țări care decurg din recomandările pentru zona euro, întrucât acestea nu prezintă nicio provocare 

relevantă sau nu trebuie să desfășoare politici specifice sau există constrângeri care justifica lipsa 

recomandărilor specifice fiecărei țări. 

VII. Integrarea unor bilanțuri aprofundate în rapoartele de țară a permis reducerea suprapunerii și nu 

a adus atingere clarității evaluării bilanțurilor aprofundate. Acest lucru a sprijinit o interacțiune mai 

intensă cu statele membre și cu părțile interesate relevante, sporind nivelul de înțelegere și de 

asumare a provocărilor și a eforturilor de ajustare.  

Bilanțurile aprofundate raportează dovezile și argumentele care stau la baza deciziilor privind 

clasificarea dezechilibrelor în cadrul PDM. Concluziile bilanțurilor aprofundate nu sunt raportate în 

bilanțurile aprofundate în sine, ci într-o comunicare a Comisiei care însoțește bilanțurile 

aprofundate. Acest lucru este justificat deoarece concluziile bilanțurilor aprofundate, conform 

regulamentului, trebuie să ia în considerare contextul general, aspectele sistemice, relațiile de 

interdependență între țări și, prin urmare, trebuie să se bazeze pe lectura în ansamblu a pachetului 

bilanțurilor aprofundate.  

Comisia nu împărtășește punctul de vedere potrivit căruia procesul de luare a deciziilor a slăbit 

PDM. Comisia (în sensul Colegiului comisarilor și al serviciilor Comisiei) acționează ca un întreg 

atunci când ia decizii în contextul PDM, iar regulamentul stabilește cerințele pentru Comisie în 

ansamblul său.  

În cazul deciziilor care intră sub incidența PDM, la fel ca în cazul altor decizii, comisarii primesc 

consiliere directă din partea serviciilor care se află în responsabilitatea acestora, precum și 

consiliere indirectă de la alte servicii ale Comisiei, prin intermediul altor comisari și al cabinetelor 

lor respective. Colegiul își poate exercita prerogativa de a nu lua în considerare avizele serviciilor, 

întrucât acesta nu este obligat din punct de vedere juridic să urmeze astfel de avize și nu este obligat 

să furnizeze justificări atunci când nu procedează astfel.  

VIII. Comisia nu are obligația de a recomanda lansarea procedurii de dezechilibru excesiv pentru 

statele membre identificate ca având dezechilibre excesive.  

IX. Tabloul de bord ar trebui să se bazeze pe variabile de date de înaltă calitate. Prognozele și datele 

preliminare nu sunt utilizate din acest motiv. 
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O serie de variabile a căror conduită este deosebit de volatilă în tabloul de bord privind Raportul 

privind mecanismul de alertă (RMA) sunt calculate ca o medie pe o perioadă de trei ani pentru a 

evita reflectarea unor evoluții în general temporare. 

RMA oferă un punct de plecare pentru a evalua evoluția variabilelor care necesită o monitorizare 

mai strictă în contextul PDM, și anume în bilanțurile aprofundate. RMA nu este conceput ca un 

sistem de avertizare timpurie, ceea ce este în concordanță cu faptul că indicatorii RAM nu sunt 

realizați din cele mai recente date sau estimări preliminare. 

(a) A se vedea răspunsurile Comisiei la concluziile și recomandările de mai jos. 

INTRODUCERE 

4. Cadrul juridic al PDM este format din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea și 

corectarea dezechilibrelor macroeconomice și Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 privind măsurile 

de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive, care au fost adoptate în 

temeiul dispozițiilor din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („tratatul” sau „TFUE”) 

vizând coordonarea politicilor economice (articolele 121 și 136 din TFUE). Regulamentul (UE) 

nr. 1176/2011 descrie procedura, în timp ce Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 furnizează detalii 

privind un mecanism bazat pe sancțiuni pecuniare care se aplică numai statelor membre din zona 

euro.  

8. PDM vizează consolidarea guvernanței economice a UE pe frontul stabilității macrofinanciare, 

care se extinde dincolo de supravegherea bugetară pentru a include un cadru destinat a preveni 

dezechilibrele macroeconomice excesive și a sprijini statele membre afectate să ia măsuri corective 

înainte ca discrepanțele să se agraveze.  

Principala justificare pentru un mandat de supraveghere supranațională are la bază faptul că 

dezechilibrele macroeconomice dintr-un stat membru au relevanță, de asemenea, pentru alte state 

membre. Acest lucru este cauzat nu doar de faptul că în zonele economice cu un nivel ridicat de 

integrare, evoluțiile economice dintr-un stat membru se răsfrâng asupra altor țări, ci și de faptul că, 

în cazul în care nu se iau măsuri, dezechilibrele macroeconomice ar putea compromite buna 

funcționare a uniunii monetare, precum și a instituțiilor Uniunii și a politicilor comune ale acesteia, 

cum ar fi piața unică. Astfel, în cadrul PDM, dezechilibrele sunt evaluate nu doar din punct de 

vedere național, ci și din perspectiva implicațiilor asupra zonei euro și asupra Uniunii, în 

conformitate cu Regulamentul privind PDM. 

10. În cazul PSC, componenta preventivă urmărește adoptarea de măsuri pentru a preveni încălcarea 

pragurilor financiare „de la Maastricht”, în timp ce componenta corectivă urmărește să asigure o 

corectare promptă de îndată ce are loc o încălcare și este identificat un deficit excesiv. Prin urmare, 

componenta preventivă se extinde dincolo de cerințele generale privind deficitul global și datoria 

publică. În cadrul aplicării componentei corective a PSC, sunt prevăzute sancțiuni în cazul statelor 

membre din zona euro dacă există încălcări repetate ale cerințelor din cadrul procedurii. 

În cazul PDM, atât componenta preventivă, cât și cea corectivă vizează prevenirea și corectarea 

dezechilibrelor. Componenta corectivă abordează dezechilibrele de o gravitate mai ridicată, iar în 

aplicarea acesteia se poate recurge la sancțiuni în caz de încălcare repetată a cerințelor din cadrul 

procedurii pentru statele membre din zona euro. 
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Atât Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, cât și componenta preventivă a PSC au același temei juridic 

în tratat (articolele 121 și 136 din TFUE). Temeiul juridic din tratat pentru componenta corectivă a 

PSC este articolul 126 din TFUE.  

Strategia Europa 2020 nu este o procedură de supraveghere comparabilă cu PDM sau PSC. Aceasta 

este o strategie formată din acțiuni ale UE, obiective și utilizarea integrată a procedurilor de 

supraveghere. Supravegherea în plus față de PSC și a PDM este realizată în cadrul orientărilor 

generale de politici economice (pe baza articolului 121 din TFUE, un temei juridic comun cu PDM) 

și al liniilor directoare privind ocuparea forței de muncă (pe baza articolului 148 din TFUE). 

OBSERVAȚII 

29. Clasificarea dezechilibrelor este caracterizată de un anumit nivel de stabilitate, întrucât pot fi 

necesari mai mulți ani pentru a corecta dezechilibrele, în special, dar nu exclusiv, a celor care 

implică existența unor niveluri ridicate de datorie.  

33. Documentul citat al Parlamentului (Punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele 

macroeconomice — situația actuală (iunie 2017) — PE 497.739) nici nu raportează o evaluare 

generală negativă privind punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări legate de PDM 

din 2012, nici nu concluzionează că aceasta din urmă a fost redusă în mod constant. Următoarea 

formulare se regăsește în documentul respectiv în ceea ce privește punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări legate de PDM. „Nivelul de recomandări care nu au fost puse 

în aplicare sau care au fost puse în aplicare într-o măsură foarte restrânsă este în creștere din 2014”. 

Figura 4 indică faptul că ponderea de „punere în aplicare integrală sau progrese substanțiale” și 

„unele progrese” a fost de peste 50 % în 2013, 2015 și 2016.  

Nu este clar criteriul de referință sau așteptarea care stă la baza acestei afirmații. Un eventual 

criteriu de referință ar putea fi respectarea recomandărilor specifice fiecărei țări care nu sunt legate 

de PDM. Datele disponibile indică faptul că, în general, punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări a fost mai solidă pentru recomandările specifice fiecărei țări legate de PDM (a 

se vedea, de exemplu, Compendiul privind PDM).  

Un alt posibil criteriu de referință ar putea fi percepția în statele membre cu privire la nivelul de 

eficacitate a recomandărilor specifice fiecărei țări în declanșarea acțiunilor de politică. Chestionarul 

efectuat de Curtea de Conturi Europeană și adresat membrilor Comitetului pentru Politică 

Economică (CPE) indică faptul că doar 10 % din respondenți consideră că supravegherea în cadrul 

PDM nu a fost eficace. 

Statele membre din cadrul PDM au primit, de asemenea, în general, un număr mai mare de 

recomandări specifice fiecărei țări în comparație cu alte state membre.  

34. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul VI. 

35. În ceea ce privește titlul anterior punctului 35, Comisia subliniază că este asigurată o legătură 

între recomandările specifice fiecărei țări relevante pentru PDM și dezechilibre. A se vedea 

răspunsurile Comisiei la acest punct, punctul VI. și caseta 1.  

Fiecare recomandare specifică fiecărei țări conține o serie de indicații, inclusiv cele care vizează 

corectarea dezechilibrelor. În funcție de alcătuirea efectivă a recomandărilor specifice fiecărei țări 

în ceea ce privește măsurile specifice recomandate, considerentele actelor juridice de raportare a 
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recomandărilor specifice fiecărei țări indică recomandările specifice fiecărei țări care sunt relevante 

pentru PDM. Prin practica stabilită, recomandările specifice fiecărei țări care sunt indicate ca fiind 

relevante pentru PDM sunt cele care conțin orice serie de măsuri care vizează în mod specific 

corectarea dezechilibrelor identificate pentru țările care fac obiectul supravegherii în cadrul PDM. 

Practica Comisiei și a Consiliului de la intrarea în vigoare a PDM a fost să evidențieze 

recomandările specifice fiecărei țări care sunt integral sau parțial relevante pentru PDM în 

considerentele care introduc recomandările specifice fiecărei țări. 

În unele cazuri, dezechilibrele pot fi abordate prin intermediul unei game largi de politici. De 

exemplu, îmbunătățirea competitivității poate solicita politici care să îmbunătățească productivitatea 

muncii, să sporească eficiența producției de energie și să scadă costurile pentru energie, să prevină 

creșterea excesivă a costurilor salariale etc. Prin urmare, se poate întâmpla ca recomandările 

specifice fiecărei țări referitoare la, de exemplu, formare, energie sau determinarea salariilor să fie 

indicate ca fiind relevante pentru PDM, chiar dacă acestea au un rol important în sine, în afară de 

cel de abordare a provocărilor legate de PDM, din cauza unei legături directe sau indirecte cu 

provocarea PDM subiacentă care ar putea să nu fie întotdeauna imediat evidentă.  

În general, deja în 2016 numai aproximativ 10 % dintre membrii CPE au considerat că nu este clar 

care sunt recomandările specifice fiecărei țări legate de PDM, restul de 90 % afirmând că acest 

lucru este întotdeauna clar sau destul de clar. 

37. Exemplele din caseta 1 nu susțin în mod adecvat această observație din motivele enunțate mai 

jos. 

Caseta 1  

Primul punct: privind recomandările specifice fiecărei țări adresate Franței: elemente cum ar fi 

ucenicia și formarea pot fi considerate ca jucând un rol în formarea competențelor forței de muncă, 

care contribuie la competitivitate, o provocare legată de PDM pentru Franța.  

Al doilea punct: privind recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei: presiunea pe care 

îmbătrânirea populației o exercită asupra sustenabilității sistemelor de pensie și a sistemelor de 

îngrijire pe termen lung din Slovenia sunt menționate în rezumatul raportului de țară. 

Al treilea punct: privind recomandările specifice fiecărei țări adresate Bulgariei: crizele care au avut 

loc în sectorul bancar din Bulgaria în vara anului 2014 și sprijinul ulterior de la bugetul de stat s-au 

aflat la originea deteriorării bruște a situației bugetare în 2014. În 2015, a existat un risc evident ca 

măsuri suplimentare să fie necesare pentru a sprijini acest sector. Legătura dintre situația din 

sectorul financiar și cel fiscal, precum și provocarea majoră în materie de finanțare pentru guvern a 

fost explicată în capitolul 1 din raportul de țară pentru 2015 (paginile 8-9), unde se regăsește, de 

asemenea, o trimitere la secțiunea privind bilanțurile aprofundate (capitolul 2, punctele 2.1 și 2.2).  

În Bulgaria, regimul consiliului monetar face efectiv ca guvernul să fie unicul său creditor de ultimă 

instanță. Astfel, toate cheltuielile pentru furnizarea de lichidități și de capital sectorului bancar, 

inclusiv schema de garantare a depozitelor, au trebuit să fie suportate de către guvern. Acest lucru 

face recomandările fiscale specifice fiecărei țări extrem de relevante, de asemenea, pentru 

stabilitatea macrofinanciară și pentru PDM.  

Autoritățile bulgare au recunoscut, de asemenea, riscurile pentru stabilitatea macrofinanciară. În 

2016, guvernul a împrumutat fonduri suplimentare și a inclus provizioane pentru împrumuturi 

extraordinare din buget în cazul în care sectorul financiar necesită sprijin. Acest lucru indică în mod 



 7 

7 

clar recunoașterea de către acestea a riscurilor implicate și acordul privind relevanța pentru 

stabilitatea macrofinanciară.  

Pentru toate aceste motive, recomandările specifice fiecărei țări nr. 1 în 2015 și 2016 au fost 

considerate relevante pentru PDM. 

Al patrulea punct: privind recomandările specifice fiecărei țări adresate Spaniei: Considerentul 17 

din recomandările specifice fiecărei țări din 2016 menționate mai sus prevede: „Cadrul foarte 

descentralizat [al administrației spaniole] impune o coordonare mai bună între diversele 

administrații publice, atât pentru a reduce costurile, cât și pentru a limita sarcina administrativă 

suportată de societăți și de gospodării”. Raportul de țară explică în continuare că o administrație 

publică mai eficientă poate contribui la finanțe publice solide, abordând astfel dezechilibrul datoriei 

ridicate și reducând sarcina administrativă suportată de societăți, îmbunătățind în consecință 

competitivitatea și productivitatea (totală a factorilor) (p. 78).  

În ceea ce privește recomandările specifice din 2015: Reforma din sectorul caselor de economii este 

vizată de raportul privind supravegherea ulterioară aplicării programului (PPS) din primăvara anului 

2015 (p. 17-20);  

Pentru Spania, monitorizarea PDM a fost efectuată, de asemenea, în coordonare cu supravegherea 

ulterioară aplicării programului, în special în ceea ce privește sectorul financiar. Acesta este un alt 

motiv pentru care recomandările specifice fiecărei țări nu sunt limitate la aspecte acoperite în cadrul 

bilanțurilor aprofundate; de exemplu, aspectele deja cuprinse în raportul privind supravegherea 

ulterioară aplicării programului (a se vedea studiul ocazional nr. 193, mai 2014, capitolul 4 pentru 

reforma sectorului financiar).  

38. În cazul în care o parte a recomandării specifice fiecărei țări este relevantă pentru PDM, întreaga 

recomandare specifică fiecărei țări este etichetată ca fiind relevantă pentru PDM. Acesta este un 

criteriu prudențial adoptat datorită obiectivității sale. Cu toate acestea, monitorizarea și evaluarea 

conformității se aplică doar părții relevante pentru PDM și acest lucru a fost aplicat în mod 

consecvent. 

39. Reducerea numărului de recomandări specifice fiecărei țări reflectă, de asemenea, evoluția 

dezechilibrelor și ceea ce presupune aceasta pentru necesitatea unor măsuri de politică. 

Numărul de recomandări specifice fiecărei țări relevante pentru PDM s-a redus într-o măsură mai 

mică în comparație cu recomandările specifice fiecărei țări care nu sunt relevante pentru PDM. A se 

vedea cifrele pentru 2015 și 2016 din ultimul rând al tabelului 1. 

41. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 35. 

42. Cu toate că secțiunea „modificări de politică” nu a fost inclusă, din 2016 includerea matricei de 

evaluare a PDM în raportul de țară a creat o legătură între situația curentă în ceea ce privește 

corectarea dezechilibrelor, evoluțiile înregistrate în materie de politică și lacunele de politică. 

43. O măsură importantă a fost luată de la comunicarea din octombrie 2015 prin includerea matricei 

de evaluare a PDM în rapoartele de țară din 2016. 

44. Comisia nu cuantifică în mod sistematic impactul recomandărilor specifice fiecărei țări pentru o 

serie de motive, în special:  
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 efectele măsurilor specifice depind, de asemenea, de modul specific în care statele membre aleg 

să pună în aplicare și să respecte recomandările specifice fiecărei țări, întrucât acestea lasă la 

latitudinea statelor membre modul în care vor proceda pentru a le respecta; 

 legătura dintre instrumentele de politică și dezechilibre poate fi afectată de diverși factori, astfel 

încât efectele pot să nu fie întotdeauna cu ușurință sub controlul factorilor de decizie politică; 

 Evaluările exhaustive ex-ante ale impactului sunt supuse unui nivel ridicat de incertitudine și 

depind de ipoteze, inclusiv privind schimbările de comportament ale altor actori și părți 

interesate. Din același motiv, recomandările emise de alte instituții internaționale comparabile nu 

sunt susținute în mod sistematic de cuantificări;  

 unele recomandări specifice fiecărei țări nu sunt adecvate pentru cuantificare deoarece nu pot fi 

modelate ca modificări ale parametrilor unor modele disponibile (de exemplu, reformele pentru 

consolidarea guvernanței). Prin urmare, o evaluare completă a pachetului de recomandări 

specifice fiecărei țări ar risca să fie incompletă sau dezechilibrată, întrucât nu s-ar putea acoperi 

toate recomandările specifice fiecărei țări, ci doar subsetul adecvat pentru cuantificare. 

Cu toate acestea, anumite cuantificări ale unor posibile măsuri au fost prezentate pentru cazuri 

specifice, iar Comisia urmărește efectuarea unor astfel de exerciții ori de câte ori este posibil. 

46. Este important să se țină seama de faptul că nu există nicio contradicție între recomandările 

bugetare și alte recomandări cu impact fiscal, întrucât recomandările bugetare nu sunt formulate 

astfel încât să împiedice o reconfigurare a cheltuielilor sau a veniturilor în concordanță cu alte 

recomandări specifice fiecărei țări. 

48. Există recomandări specifice zonei euro care se referă la aspecte aflate în afara domeniului de 

aplicare a PDM. Nu toate statele membre primesc recomandări specifice fiecărei țări relevante 

pentru PDM. Nu toate statele membre sunt vizate în mod direct de o anumită recomandare specifică 

zonei euro, întrucât provocările identificate nu sunt împărtășite în mod egal de către toate statele 

membre din zona euro. Necesitatea coerenței între recomandările pentru zona euro și recomandările 

specifice fiecărei țări relevante pentru PDM se aplică numai statelor membre care sunt vizate de o 

recomandare privind zona euro relevantă pentru aspectele PDM și primește în același timp o 

recomandare specifică fiecărei țări legată de PDM în același domeniu.  

49. PDM nu poate fi utilizată pentru a furniza recomandări fiscale „erga omnes”. În conformitate cu 

Regulamentul privind PDM, recomandări legate de PDM pot fi emise numai pentru statele membre 

care au fost identificate ca având dezechilibre. Recomandările legate de PDM pot cuprinde măsuri 

fiscale în cazul în care acestea sunt relevante în scopul de a combate dezechilibrele identificate în 

statul membru în cauză. 

50. Aceste observații nu sunt relevante pentru PDM. 

51. Caracterul adecvat al intervalului de timp poate fi evaluat numai în raport cu cerințele exacte ale 

recomandărilor specifice fiecărei țări. De asemenea, trebuie să se acorde atenția cuvenită posibilului 

caracter urgent al luării de măsuri pentru respectarea recomandărilor specifice fiecărei țări legate de 

PDM. 

Modul de redactare și accentul recomandărilor specifice fiecărei țări se poate modifica de la un an la 

altul pentru a lua în considerare cele mai recente evoluții cu privire la aspecte care sunt relevante în 
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continuare pentru stabilitatea macroeconomică. De asemenea, nu este mai puțin adevărat că, în 

unele cazuri, măsurile au fost luate, dar nu în mod suficient pentru a remedia dezechilibrul în cauză.  

54. În ceea ce privește titlul anterior punctului 54, Comisia subliniază faptul că sistemul de categorii 

a rămas stabil în ultimii ani. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 55. 

55. Sistemul de șase categorii a rămas stabil în perioada 2013-2015; modificarea formulării între 

2013 și 2014 a vizat numai faptul că practica de monitorizare specifică, introdusă în 2013 la puțin 

timp după concluziile bilanțurilor aprofundate și aplicată imediat, a fost menționată în clasificarea 

dezechilibrelor începând din 2014.  

56. Identificarea dezechilibrelor excesive nu coincide cu lansarea procedurii de dezechilibru 

excesiv.  

Caseta 3  

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prevede „norme detaliate pentru 

detectarea dezechilibrelor macroeconomice și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice excesive din cadrul Uniunii”. Astfel cum reiese în mod clar din considerentul 9 al 

regulamentului, normele specifice stabilite în acest scop sunt prevăzute astfel încât „[p]rocedura de 

supraveghere multilaterală menționată la articolul 121 alineatele (3) și (4) din TFUE [ ... ] să fie 

suplimentată”.  

În contextului obiectivului regulamentului, nu este de competența Parlamentului și a Consiliului, în 

calitate de colegiuitori care adoptă legislația secundară sub formă de regulament, să elimine 

competența discreționară pe care Comisia o deține în temeiul dreptului primar sub forma 

articolului 121 alineatul (4) din TFUE.  

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 nu dă naștere unei noi competențe 

sau proceduri. Acesta definește condițiile în care o competență existentă care rezultă din tratat 

[articolul 121 alineatul (4) din TFUE sau procedura de supraveghere multilaterală] trebuie să fie 

exercitată în cadrul specific al PDM. Prin urmare, Comisia nu este obligată să inițieze procedura de 

îndată ce apar anumite circumstanțe, întrucât, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE, 

monopolul inițiativei Comisiei, pe care de altfel tratatele îl garantează, rămâne intact. Comisia își 

păstrează libertatea de a iniția sau de a nu iniția procedura. Un act de legislație secundară nu ar 

putea lipsi Comisia de respectiva competență discreționară astfel cum este concepută de tratate. 

Considerentul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 ‒ care prevede că „dacă se identifică 

dezechilibre macroeconomice grave (...) se impune declanșarea unei proceduri de dezechilibru 

excesiv (...)” ‒ trebuie să fie interpretat în acest context. Acesta nu impune Comisiei obligația de a 

prezenta o recomandare, ci exprimă dezideratul politic al colegiuitorului ca lucrurile să fie realizate 

într-un anumit mod. 

58. Concluziile bilanțurilor aprofundate sunt cuprinse într-o comunicare din următoarele motive: 

În primul rând, coerența în ceea ce privește clasificarea între diferitele state membre trebuie să fie 

asigurată, iar aceasta implică faptul că un bilanț aprofundat nu poate fi interpretat în mod izolat.  

În al doilea rând, clasificarea PDM trebuie să țină seama de aspectele sistemice, inclusiv efectele de 

propagare și contextul general [a se vedea articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 1176/2011 și 

Compendiul privind PDM, pagina 48]. O astfel de evaluare se bazează pe interpretarea întregului 

pachet de bilanțuri aprofundate, precum și pe informațiile relevante. 
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În al treilea rând, articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1176/2011 include, dar nu se 

limitează la, elementele prevăzute în mod specific în prima teză a respectivei dispoziții. Comisia 

trebuie să ia în considerare o serie de alți factori care, de asemenea, sunt enumerați la articolul 5 

alineatul (2) (evoluții economice din Uniune și din zona euro; originea dezechilibrelor; circumstanțe 

economice predominante; recomandările sau invitațiile Consiliului în cadrul PSC și al semestrului 

european; intențiile de politică ale statului membru vizat de bilanț). În plus, alegerea colegiuitorilor 

de a utiliza, la articolul 5 alineatul (2) prima teză, termenul „include” (în RO - „se evaluează”) (spre 

deosebire, de exemplu, de „cuprind”), sugerează autorizarea Comisiei de a lua în considerare alte 

elemente. Nu există nicio cerință ca evaluarea dezechilibrelor la un moment dat să ia în considerare 

numai informațiile incluse în cel mai recent bilanț aprofundat elaborat, întrucât informații relevante 

ar putea fi cuprinse în alte documente oficiale (de exemplu, bilanțuri aprofundate emise anterior, 

RMA, previziuni). 

(a) În cazul Bulgariei, a existat un element preventiv al acestor clasificări, având în vedere 

articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 1176/2011: „(...) evoluții macroeconomice care au sau pot 

avea efecte negative asupra bunei funcționări a economiei unui stat membru (...)” (sublinierea 

noastră). În cazul în care se iau (unele) măsuri pentru a da curs recomandărilor Comisiei, este un 

rezultat bun și natural că riscul subliniat nu s-a materializat, acesta fiind exact modul în care 

funcționează procesele de prevenire. 

Incapacitatea de a restabili încrederea în sistemul bancar și de a limita retragerile din depozite în 

iunie 2014 ar fi agravat criza de lichidități și ar fi riscat transformarea acesteia într-o criză de 

solvabilitate. Incapacitatea organismului de supraveghere de a detecta problemele semnificative 

înregistrate de cea de a patra cea mai mare bancă din țară a indicat existența unor deficiențe la 

nivelul practicilor de supraveghere din cadrul sectorului financiar și al controlului riscului de 

concentrare. În timp ce riscurile imediate s-au redus în 2015, cauzele profunde ale acestora nu 

fuseseră încă abordate la momentul publicării bilanțurilor aprofundate. Clasificarea „dezechilibre 

excesive” a fost considerată necesară pentru a stimula acțiuni decisive din partea autorităților pentru 

a combate cauzele profunde ale problemelor și pentru a reduce posibilitatea reapariției unor astfel 

de situații în viitor. 

Deteriorarea stabilității macrofinanciare generale este evidențiată, de asemenea, de creșterea bruscă 

a deficitului bugetar ca urmare a sprijinului guvernamental pentru sectorul financiar și de o creștere 

și mai acută a datoriei publice pentru a asigura finanțarea pentru eventuale noi măsuri în sectorul 

financiar. Scăderea în consecință a ratingului de credit, asociată de regulă cu unele costuri de 

finanțare mai ridicate, a reprezentat o altă confirmare a vulnerabilităților și riscurilor semnificative. 

La aceeași concluzie a ajuns și FMI (raport de evaluare în temeiul articolului IV): Intrarea în 

dificultate a băncii Corporate Commercial Bank (KTB) vara trecută a expus deficiențele din 

sistemele de supraveghere și de gestionare a crizelor din Bulgaria, subliniind în același timp 

legătura dintre riscurile financiare și cele fiscale în cadrul consiliului monetar. Sunt necesare acțiuni 

decisive pentru îmbunătățirea supravegherii sectorului financiar și pentru asigurarea încrederii în 

sistemul bancar. 

(b) Clasificarea Franței în cadrul PDM s-a înrăutățit în 2015, având în vedere răspunsul politic 

insuficient. Astfel cum s-a evidențiat în bilanțurile aprofundate, aceasta a luat în considerare în 

ansamblu riscurile care rezultă din deteriorarea competitivității bazate pe costuri și a celei care nu se 

bazează pe costuri, asociată cu o rentabilitate redusă a întreprinderilor, precum și din nivelul de 

îndatorare ridicat și în continuă creștere al Franței, în contextul creșterii economice scăzute și al 

inflației scăzute. 
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Riscul sistemic pentru zona euro a fost un alt factor care a condus la reclasificarea „dezechilibre 

excesive” având în vedere legăturile comerciale și financiare puternice ale economiei franceze cu 

alte state membre.  

În ansamblu, această decizie nu s-a bazat doar pe considerații privind finanțele publice. În schimb, 

aceasta a implicat o evaluare mai amplă a performanței și a perspectivelor economice ale țării, a 

măsurilor de politică întreprinse și a riscurilor pentru alte economii din zona euro. 

(c) În mod clar, riscurile nu au crescut în perioada martie-noiembrie 2016, ceea ce a făcut să nu fie 

necesară revizuirea evaluării bilanțurilor aprofundate din martie 2016 conform căreia Regatul Unit 

nu a fost afectat de dezechilibre. 

60. Calendarul de publicare a comunicării generale nu are nicio legătură cu consecvența clasificării 

dezechilibrelor și conținutul bilanțurilor aprofundate. 

61. În ceea ce privește titlul anterior punctului 61, Comisia subliniază că procesul decizional al 

Comisiei se bazează pe un volum important de activități tehnice și analitice realizate de serviciile 

Comisiei. Colegiul comisarilor și serviciile acționează ca un întreg. Activitățile tehnice și analitice 

reprezintă o parte integrantă a deciziilor finale. Acest lucru este coroborat cu faptul că peste 70 % 

din statele membre consideră că respectiva clasificare PDM este fie „exactă” sau „destul de exactă” 

(a se vedea figura f din sondajul Curții de Conturi în anexa VI).  

În plus, 94,7 % din statele membre consideră că, în ansamblu, calitatea CR/a bilanțului aprofundat 

se află cel puțin la același nivel cu rapoartele tehnice publicate de alte instituții internaționale (FMI, 

OCDE, ...), în timp ce 26,3 % consideră că aceasta este chiar mai bună (a se vedea figura u din 

sondajul Curții de Conturi în anexa VI). Regulamentul stabilește cerințe pentru Comisie în 

ansamblul său, iar Comisia face obiectul acestui audit.  

Colegiul comisarilor și serviciile acționează ca un întreg. Comisarii primesc consiliere directă din 

partea serviciilor care se află sub responsabilitatea acestora, precum și consiliere indirectă de la alte 

servicii ale Comisiei, prin intermediul altor comisari și al cabinetelor respective. Colegiul își 

menține prerogativa de a nu lua în considerare avizele serviciilor, nu este obligat din punct de 

vedere juridic să urmeze astfel de avize și nu este obligat să furnizeze justificări.  

În plus, Colegiul poate lua în considerare alte elemente, în plus față de consilierea din partea 

serviciilor cu privire la o chestiune specifică, care, în unele cazuri, ar putea fi disponibilă numai 

după efectuarea analizelor.  

În general, faptul că deliberarea este exercitată, în egală măsură, de către membrii Comisiei 

Europene și nu doar de serviciile vizate nu este neapărat o indicație a faptului că procedurile sunt 

politizate, ci a faptului că respectivii comisari și cabinetele acestora contribuie la evaluarea pe fond, 

completând evaluarea furnizată de servicii în unele cazuri.  

64. Comisia are o evaluare diferită. În Comunicarea sa din octombrie 2015 privind măsurile care 

trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare, s-a afirmat că „Comisia va 

da curs, în mod corespunzător, identificării dezechilibrelor excesive. Acest lucru necesită o analiză 

economică și un dialog activ cu statele membre pentru a soluționa provocările specifice cu care se 

confruntă acestea și pentru a asigura asumarea responsabilității la nivel național a reformelor. 

Comisia va stabiliza aceste categorii, va clarifica criteriile care stau la baza deciziei sale și va 

explica mai clar legătura dintre natura dezechilibrelor și modul în care acestea sunt abordate în 

recomandările specifice fiecărei țări. (...) Procedura de dezechilibru excesiv poate fi deschisă în 
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cazul unui angajament insuficient pe calea reformelor și a lipsei de progrese efective în privința 

punerii în aplicare. Această procedură va fi utilizată în cazul unor dezechilibre macroeconomice 

severe care periclitează buna funcționare a uniunii economice și monetare, precum cele care au 

condus la crize. De asemenea, Comisia va invita Consiliul să se implice mai mult în monitorizarea 

specifică a țărilor cu dezechilibre excesive pentru care nu este activată procedura de dezechilibru 

excesiv”
3
.  

De la publicarea comunicării din octombrie 2015, Comisia și-a îndeplinit angajamentele asumate în 

cadrul acesteia. Punerea în aplicare a PDM a devenit mai transparentă, beneficiind de confirmări 

pozitive din partea statelor membre.  

Gravitatea dezechilibrelor s-a redus în majoritatea statelor membre, ceea ce justifică neactivarea 

procedurii de dezechilibru excesiv de la comunicarea din octombrie 2015.  

66. Procesul decizional al Comisiei în contextul PDM respectă pe deplin normele interne ale 

Comisiei. 

(a) Această observație nu pare a fi pertinentă deoarece nu este specifică PDM și nu există nicio 

relație între aspectele procedurale observate de CCE și valoarea deciziilor finale. În plus, 

clasificările implică dezbateri între diferiți comisari și cabinetele lor prin telefon și prin intermediul 

reuniunilor și al altor mijloace de comunicare verbală. Urgența, sensibilitatea politică și potențiala 

sensibilitate la nivelul pieței nu justifică menținerea unei piste verificabile de procese-verbale 

detaliate ale oricărei discuții între diferite părți, pentru fiecare stat membru pentru care s-a efectuat 

un bilanț aprofundat. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 61-62. 

(b) Regulamentul de procedură, care prevede că documentele ar trebui să fie transmise cu un anumit 

număr de zile înainte de reuniunea colegiului, ar trebui să asigure că membrii Comisiei se pot 

pregăti și se pot implica în mod corespunzător în procesul decizional. Aceste norme sunt stabilite în 

interesul exclusiv al membrilor colegiului. Acest lucru înseamnă că deputații pot renunța la 

respectarea termenului-limită în cazul în care aceștia consideră că se pot pregăti într-o perioadă mai 

scurtă de timp. Acesta nu este un lucru neobișnuit și cu siguranță nu încalcă normele interne ale 

Comisiei. Întârzierea în transmiterea oricărui document nu afectează în niciun fel meritul sau 

validitatea deciziei.  

(c) Criterii ex-ante codificate privind deschiderea procedurii de dezechilibru excesiv nu ar fi 

recomandabile, întrucât este necesară deliberarea pentru a lua în considerare faptul că dezechilibrele 

macroeconomice sunt fenomene multidimensionale și complexe cu forme în evoluție și care vizează 

o gamă largă de domenii și instrumente de politică. Acesta este motivul pentru care, în plus față de 

norme, posibilitatea deliberării este inclusă în mecanismele de supraveghere, precum și motivul 

pentru care Regulamentul nr. 1176/2011 nu codifică definiția dezechilibrului sau a dezechilibrului 

excesiv. 

                                                       

3  COM(2015) 600 final din 21 octombrie 2015 „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală 

Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare”. 
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68. Fuzionarea analizelor bilanțurilor aprofundate și a celor care nu sunt legate de bilanțuri 

aprofundate a contribuit la reducerea suprapunerilor care ar putea apărea între bilanțurile 

aprofundate și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei.  

Experiența sugerează că bilanțurile aprofundate au rămas identificabile în formatul actual (de 

asemenea, datorită matricei PDM și capitolului privind rezumatul bilanțurilor aprofundate), iar 

suprapunerile între părțile din raportul de țară privind bilanțurile aprofundate și cele care nu sunt 

legate de bilanțurile aprofundate au fost eliminate.  

Concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) privind bilanțurile aprofundate 

și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2016 au salutat analiza integrată și 

au subliniat necesitatea de a menține analiza bilanțurilor aprofundate identificabilă și transparentă în 

rapoartele de țară.  

74. O secțiune din raportul de țară prevede evaluarea globală a situației actuale în ceea ce privește 

analiza prevenirii și corectării dezechilibrelor. Analiza aprofundată este efectuată în secțiuni 

tematice și sunt indicate toate elementele din analiză pertinente pentru bilanțurile aprofundate.  

Studiul efectuat de CCE în rândul membrilor CPE arată că niciunul dintre membrii intervievați nu 

consideră că bilanțurile aprofundate/CR restrâng domeniul de aplicare (figura r în anexa VI) sau că 

bilanțurile aprofundate sunt prea scurte (figura q în anexa VI). 

Volumul optim al analizei și lungimea acesteia în bilanțurile aprofundate/CR trebuie evaluate în 

raport cu analiza acumulată, de exemplu publicată în cadrul bilanțurilor aprofundate/CR anterioare 

și cu lacunele rămase. 

75. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 68. 

80. Bilanțurile aprofundate trebuie să se concentreze asupra dezechilibrelor, ceea ce nu se întâmplă 

în cazul altor rapoarte specifice fiecărei țări. Acest lucru include identificarea dezechilibrelor, 

precum și informarea cu privire la corectarea celor identificate anterior.  

82. Metodele de modelare actuale au fost respectate pentru analizele efectelor de propagare.  

Bilanțurile aprofundate au analizat în mod sistematic efectele de propagare în exterior din statele 

membre din zona euro începând din 2015, întrucât efectele de propagare sunt susceptibile să aibă o 

amploare mai mare dacă provin din economii mari. Analize suplimentare ale efectelor de propagare 

în interior și ale efectelor de propagare în exterior sunt incluse, acolo unde este cazul, pe baza 

evoluțiilor reale sau preconizate care implică posibile efecte transfrontaliere considerabile.  

Este important să se recunoască faptul că anumite tipuri de efecte de propagare (de exemplu, efecte 

de contagiune prin intermediul încrederii pieței financiare) pot fi modelate numai pe baza unor 

ipoteze și speculații și au limitări. 

Analiza economică prezentată în bilanțurile aprofundate se bazează, de asemenea, pe cele mai 

recente previziuni macroeconomice, care, prin proiectare, țin seama de condițiile generale de piață, 

inclusiv de eventualele condiții suverane care reflectă contagiunea din exterior. 

84. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 82. 

85. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 82. 
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86. Politica fiscală este monitorizată în cadrul PSC. Evoluția datoriei publice este monitorizată, de 

asemenea, în cadrul PDM, în bilanțurile aprofundate, inclusiv dintr-o perspectivă orientată către 

viitor. Aceasta include țările în care nivelul ridicat al datoriei publice reprezintă un element care 

contribuie la identificarea unor dezechilibre sau în care reducerea deficitelor fiscale contribuie la 

corectarea deficitelor mari de cont curent identificate ca parte a dezechilibrelor. 

Într-o serie de state membre cu o datorie publică semnificativă, au fost analizate implicațiile care 

decurg din creșterea spread-urilor pentru datoria publică. 

În statele membre cu excedent de cont curent, bilanțurile aprofundate au analizat legăturile dintre o 

serie de măsuri fiscale și poziția externă. Pentru acestea, o serie de recomandări de natură fiscală 

specifice fiecărei țări care ar putea contribui la abordarea unor excedente mari au fost indicate ca 

fiind relevante pentru PDM. 

Caseta 4  

Al patrulea punct: Contul curent ajustat ciclic, și anume contul curent ajustat pentru deviațiile PIB 

interne și externe, reflectând astfel scăderea cererii interne în Spania. Contul curent ajustat ciclic, 

astfel cum a fost calculat de Comisie, a atins -1,2 % din PIB în 2014 (cifră din 2015) de la -9,2 % 

din PIB în 2008, ceea ce sugerează că o mare parte a îmbunătățirii este independentă de pozițiile 

ciclice (bilanțuri aprofundate/CR 2015).  

Al cincilea punct: În cazul Franței, spre deosebire de cazul Germaniei, principala sursă de riscuri de 

dezechilibre nu se reflectă în poziția externă. Cu toate acestea, consolidarea fiscală face parte din 

analizele privind PDM, iar Franței i se recomandă în mod clar să aplice o politică fiscală mai strictă, 

de asemenea ca un mijloc de reechilibrare a sectorului său extern.  

87. Caseta 5 nu susține în mod adecvat această observație; a se vedea răspunsurile la caseta 5. 

Caseta 5  

Prima săgeată: Deciziile Comisiei din 2013 privind statutul PDM au fost prezentate și explicate în 

comunicarea relevantă din aprilie 2013: riscurile generate de politicile referitoare la salariile minime 

sunt menționate pe scurt, însă acest lucru nu se numără printre principalele motive (p. 9-10).  

Primul punct: Elasticitatea cererii de forță de muncă este un parametru care este stabil în timp și nu 

trebuie să fie estimat anual. Diferențele în ceea ce privește rezultatele reflectă, de asemenea, 

diferențe în ceea ce privește presupunerile, și anume lipsa impactului asupra salariilor care depășesc 

salariul minim în cazul citat în referință. 

Al doilea punct: Salariul minim este analizat în bilanțurile aprofundate din Slovenia sub titlul 

„Competitivitate și rezultatele la export”, ceea ce clarifică aspectul central al analizei. Bilanțurile 

aprofundate prevăd faptul că „salariul minim a fost cu mult mai mare decât salariile de bază 

negociate în unele acorduri colective sectoriale, chiar și pentru sarcini care necesită studii medii”.  

Al treilea punct: Evaluările analitice din cadrul bilanțurilor aprofundate sunt specifice fiecărei țări. 

Condițiile în Slovenia în 2013 și în Bulgaria în 2016 nu sunt strict comparabile. 

A doua săgeată: Alte instituții internaționale, cum ar fi FMI, împărtășesc analiza Comisiei cu privire 

la poziția relativ mai slabă a băncilor deținute de stat, a se vedea, de exemplu, concluziile în temeiul 

articolului IV din 17 ianuarie 2014. 
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A treia săgeată: Analiza indică o diferență în ceea ce privește rentabilitatea activelor între cele două 

grupuri de bănci. Comisia a dedus în consecință o serie de motive care ar fi putut conduce la acest 

rezultat. Acest lucru este completat ulterior în raport cu o analiză a statisticilor privind calitatea 

activelor, care arată că băncile cu capital autohton raportează o sporire a calității activelor. 

90. Nu există argumente clare pentru a afirma că nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire a calității 

analizelor din cadrul RMA. De fapt, de-a lungul timpului, RMA a fost îmbogățit cu analize și 

informații suplimentare. 

Aproape 90 % din membrii CPE au considerat analiza privind RMA ca fiind eficace în identificarea 

statelor membre care pot fi afectate de dezechilibre macroeconomice (răspunsurile la întrebarea b 

din sondajul adresat membrilor CPE, astfel cum este inclusă în anexa VI la prezentul raport) – 

acesta fiind scopul RMA. 

91. Alegerea primului set de state membre care urmează să fie analizate în cadrul unui bilanț 

aprofundat a fost realizată în totalitate printr-o analiză privind RAM.  

Practica prudențială de emitere a unui bilanț aprofundat pentru statele membre deja identificate ca 

având dezechilibre pentru a evalua evoluția dezechilibrelor și posibila corecție a acestora implică 

faptul că majoritatea bilanțurilor aprofundate au fost rezultatul unor dezechilibre deja identificate. 

Cu toate acestea, RMA au jucat în continuare un rol în selectarea țărilor pentru un bilanț aprofundat, 

în pofida faptului că încă nu au fost identificate dezechilibre. 

Întrucât numărul de state membre identificate ca având dezechilibre se află în scădere, decizia de a 

iniția bilanțuri aprofundate depinde tot mai mult de analiza privind RAM. 

Practica prudențială a emiterii de bilanțuri aprofundate pentru toate țările pentru care sunt deja 

identificate dezechilibre este necontestată, întrucât aceasta evită riscul lipsei bilanțurilor 

aprofundate atunci acestea când sunt necesare. Această practică, împreună cu evoluția adesea lentă 

a variabilelor economice relevante care stau la baza dezechilibrelor, determină în mod inevitabil un 

anumit nivel de stabilitate a setului de țări selectate pentru bilanțuri aprofundate; de asemenea, 

aceasta creează un element de coerență în timp.  

92. Tabloul de bord al PDM nu vizează în principal să furnizeze un sistem de avertizare timpurie. 

Acesta servește ca dispozitiv de filtrare pentru identificarea unor prezumții de posibile dezechilibre 

care necesită investigații suplimentare și oferă posibilitatea urmăririi evoluției indicatorilor care 

sugerează acumularea riscurilor. Acesta vizează o gamă largă de riscuri la adresa stabilității 

macroeconomice, fiind axat mai degrabă pe anticiparea crizelor de un tip foarte specific. 

Tabloul de bord este menținut, actualizat și modificat de serviciile Comisiei, în consultare cu 

Consiliul și Parlamentul. Activitățile tehnice cu privire la tabloul de bord sunt efectuate de către 

comitetele Consiliului, în special de Comitetul pentru politică economică al Consiliului ECOFIN și 

de grupul de lucru LIME.  

(a) Tabloul de bord al RMA nu utilizează date preliminare sau previziuni. Statisticile stabile sunt 

disponibile doar cu întârziere. 

(b) Stabilirea mediei permite reducerea riscului ca lectura anumitor indicatori să depindă de 

fluctuațiile temporare.  
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93. Există o contradicție între includerea tuturor variabilelor posibil relevante în tabloul de bord și 

păstrarea unui tablou de bord moderat, astfel cum se prevede în Regulamentul nr. 1176/2011.  

Inflația ar fi strâns corelată cu variabilele prezente în tabloul de bord, și anume rata de creștere a 

costurilor unitare ale muncii și modificarea prețurilor reale ale locuințelor, neadăugând astfel 

informații suplimentare importante.  

Datele privind creditele neperformante pe o bază comparabilă nu au fost disponibile până de curând 

(primele date publice au fost publicate de BCE în 2015).  

94. Includerea acestor indicatori permite o mai bună înțelegere a consecințelor sociale ale 

dezechilibrelor, inclusiv în timpul corectării acestora, contribuind astfel la ajustarea recomandărilor 

privind PDM.  

Includerea acestor variabile în tabloul de bord nu a modificat obiectivul vizat de PDM, care rămâne 

orientat către prevenirea apariției unor dezechilibre macroeconomice cu efecte negative și 

asigurarea corectării acestora. 

95. Numărul de indicatori „intermitenți” nu este elementul principal care determină analiza privind 

RMA. În conformitate cu Regulamentul privind PDM, lectura tabloului de bord nu este mecanică și 

informațiile suplimentare relevante sunt luate în considerare.  

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 92. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

97. Următoarea evaluare a aplicării PDM de către Comisie în temeiul Regulamentului 

nr. 1176/2011 (articolul 16) va fi efectuată în 2019. Rezultatele acesteia vor fi publice și vor fi 

discutate cu statele membre și cu alte părți interesate. Acesta ar constitui, de asemenea, momentul 

optim pentru revizuirea cadrului, care ar fi preferabil să aibă loc într-o manieră cuprinzătoare, 

organică și consecventă cu exercițiul de urmărire a revizuirii din 2019. Recomandările Curții de 

Conturi Europene vor fi luate în considerare în mod corespunzător. Comisia este de opinie că 

punerea în aplicare a recomandărilor ar trebui să ia în considerare revizuirea din 2019 a PDM, însă 

va urmări să înceapă punerea în aplicare a unora dintre măsuri deja în ciclul 2018/2019, în special în 

ceea ce privește recomandările 3.ii, 4, 5 și 6. 

98. A se vedea răspunsul Comisiei de la punctul 33. 

99. Fiecare recomandare specifică fiecărei țări conține o serie de indicații, inclusiv cele care vizează 

corectarea dezechilibrelor. În funcție de alcătuirea efectivă a recomandărilor specifice fiecărei țări 

în ceea ce privește măsura specifică recomandată, considerentele actelor juridice de raportare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări indică recomandările specifice fiecărei țări care sunt relevante 

pentru PDM. Astfel cum s-a explicat în răspunsul la punctul 38, prin practica stabilită, 

recomandările specifice fiecărei țări care sunt indicate ca fiind relevante pentru PDM sunt cele care 

conțin orice măsuri care vizează în mod specific corectarea dezechilibrelor identificate pentru țările 

care fac obiectul supravegherii în cadrul PDM.  

Recomandările specifice fiecărei țări indicate ca fiind relevante pentru PDM conțin în toate cazurile 

măsuri care contribuie la abordarea dezechilibrelor. Astfel cum s-a explicat în răspunsul la 

punctul 35, gama acestor măsuri este amplă în unele cazuri, iar măsurile pot avea simultan un 
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impact care depășește prevenirea și corectarea dezechilibrelor. În lumina acestor considerații, 

legătura dintre măsuri și dezechilibre este mai puțin evidentă în unele cazuri.  

100. Caracterul adecvat al intervalului de timp poate fi evaluat numai în raport cu cerințele exacte 

ale recomandărilor specifice fiecărei țări. Trebuie să se acorde atenția cuvenită, de asemenea, 

urgenței luării de măsuri pentru a respecta recomandările specifice fiecărei țări legate de PDM 

pentru a evita ca dezechilibrele să evolueze în crize grave în cazul în care nu sunt abordate. 

101. Comisia nu cuantifică în mod sistematic impactul recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 

o serie de motive, în special: efectele acestora depind, de asemenea, de modul specific în care 

statele membre au ales să pună în aplicare și să respecte recomandările specifice fiecărei țări; 

legătura dintre instrumentele de politică și dezechilibre poate fi influențată de diverși factori; unele 

dintre recomandările specifice fiecărei țări nu sunt adecvate pentru cuantificare, ceea ce implică 

faptul că o evaluare bazată doar pe o subcategorie de măsuri care sunt mai ușor de cuantificat ar 

oferi o imagine inegală; evaluările ex-ante exhaustive ale impactului sunt supuse unui nivel ridicat 

de incertitudine și depind de ipoteze. 

Recomandarea 1 

(i) Comisia acceptă recomandarea. 

Recomandările specifice fiecărei țări sunt deja formulate astfel încât să abordeze dezechilibrele 

identificate. Ar putea exista posibilități de clarificare în continuare a legăturii în documentele 

Comisiei. 

Recomandările specifice fiecărei țări lasă statelor membre o marjă de apreciere cu privire la modul 

în care să procedeze pentru respectarea acestora, astfel încât să se asigure asumarea măsurilor și a 

reformelor de către statele membre. Nu este evident că o recomandare mai detaliată are un impact 

mai puternic asupra dezechilibrelor. 

(ii) Comisia acceptă recomandarea. 

(iii) Comisia acceptă recomandarea. 

Astfel cum s-a precizat în răspunsul Comisiei la punctul 44, Comisia nu cuantifică în mod 

sistematic impactul recomandărilor specifice fiecărei țări pentru o serie de motive, în special:  

 efectele măsurilor specifice depind, de asemenea, de modul specific în care statele membre aleg 

să pună în aplicare și să respecte recomandările specifice fiecărei țări, întrucât acestea lasă la 

latitudinea statelor membre modul în care vor proceda pentru a le respecta; 

 legătura dintre instrumentele de politică și dezechilibre poate fi afectată de diverși factori, astfel 

încât efectele pot să nu fie întotdeauna cu ușurință sub controlul factorilor de decizie politică; 

 Evaluările exhaustive ex-ante ale impactului sunt supuse unui nivel ridicat de incertitudine și 

depind de ipoteze, inclusiv privind schimbările de comportament ale altor actori și părți 

interesate. Din același motiv, recomandările emise de alte instituții internaționale comparabile nu 

sunt susținute în mod sistematic de cuantificări;  

 unele recomandări specifice fiecărei țări nu sunt adecvate pentru cuantificare deoarece nu pot fi 

modelate ca modificări ale parametrilor unor modele disponibile (de exemplu, reformele pentru 
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consolidarea guvernanței). Prin urmare, o evaluare completă a pachetului de recomandări 

specifice fiecărei țări ar risca să fie incompletă sau dezechilibrată, întrucât nu s-ar putea acoperi 

toate recomandările specifice fiecărei țări, ci doar subsetul adecvat pentru cuantificare. 

Cu toate acestea, anumite cuantificări ale unor posibile măsuri au fost prezentate pentru cazuri 

specifice, iar Comisia urmărește efectuarea unor astfel de exerciții ori de câte ori este posibil. 

(iv) Comisia acceptă recomandarea, sub rezerva aplicării termenelor-limită standard ale semestrului 

european pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, cu posibile excepții 

justificate în mod adecvat pentru cazurile în care, la momentul emiterii recomandării, este deja clar 

că termenele-limită standard ar fi nerealiste pentru o anumită măsură.  

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 97.  

102. Concluziile privind clasificările dezechilibrelor sunt cuprinse într-o comunicare a Comisiei 

care însoțește bilanțurile aprofundate și se bazează pe analiza bilanțurilor aprofundate. Clasificarea 

PDM a unui anumit stat membru este determinată, în principal, de analiza bilanțurilor aprofundate, 

dar sunt luate în considerare, de asemenea, alte aspecte și conformitatea cu 

Regulamentul 1176/2011: 

 pentru a asigura coerența între țări în cadrul evaluării, concluziile bilanțurilor aprofundate trebuie 

să ia în considerare întregul pachet de bilanțuri aprofundate. În plus, clasificarea PDM ia în 

considerare aspectele sistemice (a se vedea compendiul, pagina 48). O astfel de evaluare trebuie 

neapărat să se bazeze pe interpretarea întregului pachet de bilanțuri aprofundate;  

 Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1176/2011 prevede că, în evaluarea sa, Comisia ia 

în considerare o serie de factori (evoluții economice în Uniune și din zona euro; originea 

dezechilibrelor; circumstanțe economice predominante; recomandările sau invitațiile Consiliului 

în cadrul PSC și al semestrului european; intențiile de politică ale statului membru vizat de 

bilanț).  

 Nu există nicio cerință ca evaluarea dezechilibrelor în anul t să ia în considerare numai 

informațiile incluse în bilanțul aprofundat elaborat în anul t, întrucât informații relevante ar putea 

fi incluse în alte documente oficiale (de exemplu, bilanțuri aprofundate emise anterior, RMA, 

previziuni). 

 Comisia deliberează cu privire la bilanțurile aprofundate, precum și la alte aspecte înainte de 

decide asupra categoriilor. 

Necesitatea de a lua în considerare aceste aspecte, în special întregul pachet de bilanțuri 

aprofundate, justifică practica de raportare a concluziilor bilanțurilor aprofundate pentru toate țările 

care au făcut obiectul PDM într-o comunicare dedicată. 

103. Regulamentul privind PDM stabilește cerințele pentru Comisie în ansamblul său. A se vedea, 

de asemenea, răspunsurile Comisiei la punctele 61 și 66. 

104. Astfel cum se precizează în răspunsul Comisiei la caseta 3, articolul 1 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prevede faptul că regulamentul stabilește „norme detaliate pentru 

detectarea dezechilibrelor macroeconomice și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

macroeconomice excesive din cadrul Uniunii”. Astfel cum reiese în mod clar din considerentul 9 al 

regulamentului, normele specifice stabilite în acest scop sunt prevăzute astfel încât „[p]rocedura de 



 19 

19 

supraveghere multilaterală menționată la articolul 121 alineatele (3) și (4) din TFUE [ ... ] să fie 

suplimentată”.  

În contextului obiectivului regulamentului, nu este de competența Parlamentului și a Consiliului, în 

calitate de colegiuitori care adoptă legislația secundară sub formă de regulament, să elimine 

competența discreționară pe care Comisia o deține în temeiul dreptului primar sub forma 

articolului 121 alineatul (4) din TFUE.  

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 nu dă naștere unei noi competențe 

sau proceduri. Acesta definește condițiile în care o competență existentă care rezultă din tratat 

[articolul 121 alineatul (4) din TFUE sau procedura de supraveghere multilaterală] trebuie să fie 

exercitată în cadrul specific al PDM. Prin urmare, Comisia nu este obligată să inițieze procedura de 

îndată ce apar anumite circumstanțe, întrucât, în temeiul articolului 121 alineatul (4) din TFUE, 

monopolul inițiativei Comisiei, pe care de altfel tratatele îl garantează, rămâne intact. Comisia își 

păstrează libertatea de a iniția sau de a nu iniția procedura. Un act de legislație secundară nu ar 

putea lipsi Comisia de respectiva competență discreționară astfel cum este concepută de tratate. 

Considerentul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 ‒ care prevede că „[d]acă se identifică 

dezechilibre macroeconomice grave (...) se impune declanșarea unei proceduri de dezechilibru 

excesiv (...)” ‒ trebuie să fie interpretat în acest context. Acesta nu impune Comisiei obligația de a 

prezenta o recomandare, ci exprimă dezideratul politic al colegiuitorului ca lucrurile să fie realizate 

într-un anumit mod. 

Recomandarea 2 

(i) Comisia acceptă această recomandare.  

(ii) Comisia nu acceptă această recomandare.  

Motivele pentru clasificarea dezechilibrelor sunt publicate în comunicarea Comisiei care însoțește 

bilanțurile aprofundate și Comisia este de acord că motivele care stau la baza eventualei clasificări a 

dezechilibrelor ar trebui să fie clare. Procedurile urmate pentru efectuarea analizelor dezechilibrelor 

sunt discutate periodic cu statele membre în cadrul comitetelor Consiliului și au fost publicate în cel 

mai recent Compendiu privind PDM.  

Comisia a publicat o serie de principii care sunt urmărite în identificarea și evaluarea 

dezechilibrelor în Compendiul privind PDM și a sporit transparența acestei evaluări în cadrul 

bilanțurilor aprofundate prin intermediul grilelor de evaluare a PDM.  

Adoptarea unor norme ex-ante de decizie pentru clasificarea și evaluarea dezechilibrelor 

macroeconomice nu este recomandabilă, întrucât aceste aspecte necesită deliberare în măsura în 

care aspectele care urmează să fie analizate sunt multidimensionale, complexe și în plină evoluție în 

lumina contextului economic. În mod coerent, Regulamentul 1176/2011 nu codifică definiția 

dezechilibrului sau a dezechilibrului excesiv. 

(iii) Comisia acceptă recomandarea de a îmbunătăți comunicarea privind motivul pentru care PDE 

nu este recomandată. 

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 97.  

(iv) Comisia nu acceptă această recomandare.  
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Comisia dorește să sublinieze că astfel de criterii codificate privind declanșarea procedurii de 

dezechilibru excesiv nu ar fi recomandabile, întrucât o evaluare pertinentă a dezechilibrelor și 

monitorizarea acestora necesită deliberare în măsura în care dezechilibrele macroeconomice pot 

avea mai multe surse, pot prezenta forme în evoluție și pot viza o gamă largă de domenii și de 

instrumente de politică și pot necesita luarea în considerare a unei lungi liste de elemente specifice 

țărilor și transnaționale. Introducerea unor astfel de criterii, de asemenea, contravine spiritului 

Regulamentului 1176/2011, care nu codifică noțiunea de dezechilibru sau de dezechilibru excesiv.  

105. Fuzionarea analizelor bilanțurilor aprofundate și a celor care nu sunt legate de bilanțuri 

aprofundate a contribuit la reducerea suprapunerilor care ar putea apărea între bilanțurile 

aprofundate și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei. Experiența sugerează că bilanțurile 

aprofundate au rămas identificabile în formatul actual (de asemenea, datorită matricei PDM și 

capitolului privind rezumatul bilanțurilor aprofundate), iar suprapunerile între părțile din raportul de 

țară privind bilanțurile aprofundate și cele care nu sunt legate de bilanțurile aprofundate au fost 

eliminate.  

106. Atât timp cât analiza dezechilibrelor este realizată, este articulată și este comunicată în mod 

adecvat, separarea bilanțurilor aprofundate sau integrarea acestora în raportul de țară este 

nesemnificativă. 

Recomandarea 3 

(i) Comisia acceptă recomandarea.  

Comisia este de acord cu faptul că analiza bilanțurilor aprofundate trebuie să aibă posibilitatea de a 

fi suficient de dezvoltată și de articulată pentru a completa lacunele analitice relevante. 

Comisia nu este de acord cu faptul că dezechilibrele mai grave necesită în mod neapărat documente 

analitice de dimensiuni mai mari, întrucât acest lucru depinde, de asemenea, de faptul dacă lacunele 

analitice au fost completate în analiza anterioară.  

De asemenea, în opinia Comisiei, integrarea bilanțurilor aprofundate în rapoartele de țară a 

contribuit la reducerea suprapunerilor inutile și nu implică o comunicare mai puțin clară a analizei 

bilanțurilor aprofundate.  

(ii) Comisia acceptă recomandarea de a nu publica tabloul de bord cu bilanțurile aprofundate.  

Publicarea variabilelor specifice țării din tabloul de bord în bilanțurile aprofundate nu este 

prevăzută de regulament, iar rolul tabloului de bord constă, în principal, în selectarea țărilor pentru 

bilanțuri aprofundate, nu în analiza bilanțurilor aprofundate în sine. 

Comisia acceptă să asigure informarea privind acordarea accesului la seturile de date utilizate în 

analiza bilanțurilor aprofundate. 

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 97.  

108. Analiza bilanțurilor aprofundate include aspecte legate de finanțele publice. Supravegherea în 

cadrul PDM se efectuează luându-se în considerare supravegherea în contextul PSC, în 

conformitate cu Regulamentul 1176/2011, și cu asigurarea coerenței. Recomandările specifice 

fiecărei țări privind finanțele publice în contextul PSC au fost indicate ca fiind relevante pentru 

PDM pentru statele membre în care nivelul ridicat al datoriei publice reprezintă un element care 
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contribuie la identificarea unor dezechilibre într-o anumită țară sau în care reducerea deficitelor 

fiscale contribuie la corectarea deficitelor mari de cont curent identificate ca parte a dezechilibrelor. 

În țările cu excedent de cont curent, bilanțurile aprofundate analizează legăturile dintre o serie de 

măsuri fiscale și poziția externă. În cazul acestor state membre, o serie de măsuri privind 

recomandările de natură fiscală specifice fiecărei țări care ar putea contribui la abordarea unor 

excedente mari au fost indicate ca fiind relevante pentru PDM. 

Recomandarea 4 

Comisia acceptă această recomandare. 

Comisia va continua să pună în aplicare supravegherea în cadrul PDM luând în considerare 

supravegherea în contextul PSC, în conformitate cu Regulamentul 1176/2011 și asigurând coerența 

între cele două procese.  

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 97.  

109. Metodele de modelare de ultimă generație au fost respectate pentru analizele efectelor de 

propagare.  

Analiza a examinat în mod sistematic efectele de propagare în exterior din țările din zona euro, 

întrucât efectele de propagare sunt susceptibile să aibă o amploare mai mare dacă provin din 

economii mari. Analize suplimentare ale efectelor de propagare în interior și ale efectelor de 

propagare în exterior sunt incluse, acolo unde este cazul, pe baza evoluțiilor reale sau preconizate 

care implică posibile efecte transfrontaliere considerabile.  

Este important să se recunoască faptul că anumite tipuri de efecte de propagare (de exemplu, efecte 

de contagiune prin intermediul încrederii pieței financiare) pot fi modelate numai pe baza unor 

ipoteze și speculații și au limitări. 

Ediții recente ale RMA au analizat în mod sistematic dimensiunea pe care zona euro o conferă 

dezechilibrelor. Concluziile bilanțurilor aprofundate fac referire la considerente sistematice și 

privind efectele de propagare pentru o serie de state membre. 

110. Afirmația potrivit căreia există neconcordanțe între recomandările specifice fiecărei țări 

relevante pentru PDM și recomandările pentru zona euro reiese din faptul că nevoia de coerență 

între recomandările pentru zona euro și recomandările specifice fiecărei țări relevante pentru PDM 

se aplică doar statelor membre care primesc în același timp recomandări specifice fiecărei țări care, 

în același timp, sunt relevante pentru PDM și pentru care există o recomandare pertinentă pentru 

zona euro. Nu toate recomandările pentru zona euro sunt pertinente pentru PDM, întrucât domeniul 

lor de aplicare este mai amplu. Nu toate statele membre beneficiază de recomandări legate de PDM, 

întrucât unele state membre nu fac obiectul supravegherii în cadrul PDM. Nu toate statele membre 

beneficiază de recomandări specifice fiecărei țări care decurg din recomandările pentru zona euro 

dacă nu dispun de nicio provocare semnificativă sau dacă nu trebuie să desfășoare politici specifice 

sau dacă există constrângeri care justifică lipsa recomandărilor specifice fiecărei țări. 

Recomandarea 5 

(i) Comisia acceptă această recomandare și consideră că deja o pune în aplicare. 
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Punerea în aplicare a PDM are deja în vedere aspectele sistemice din zona euro și contextul 

reechilibrării, iar aceste considerații au furnizat o justificare pentru clasificarea și recomandările 

privind dezechilibrele în cadrul PDM. 

(ii) Comisia acceptă această recomandare. 

Recomandările specifice fiecărei țări legate de PDM sunt emise numai pentru țările identificate ca 

având dezechilibre. Recomandările specifice fiecărei țări legate de PDM trebuie să fie în 

concordanță cu recomandările pertinente relevante pentru PDM pentru zona euro. Recomandările 

specifice fiecărei țări legate de PDM pot cuprinde măsuri fiscale în cazul în care acest lucru este 

necesar pentru a combate dezechilibrele identificate în statul membru în cauză. PDM nu poate fi 

utilizată pentru a furniza recomandări fiscale „erga omnes”. În opinia Comisiei, coerența cu 

recomandarea pentru zona euro cu privire la orientarea fiscală este adecvată numai dacă se justifică 

pe baza dezechilibrelor identificate pentru statul membru în cauză. 

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 97.  

Recomandarea 6 

Comisia acceptă această recomandare și deja ia măsuri pentru punerea sa în aplicare. 

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 97.  
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Curtea a examinat modul în care Comisia Europeană a pus 
în aplicare procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM), care are drept scop identificarea, 
prevenirea sau remedierea dezechilibrelor 
macroeconomice de natură să afecteze în mod negativ 
stabilitatea economică a unei țări din UE, a zonei euro sau 
a UE în ansamblul său. S-a constatat că, deși PDM este în 
general o procedură bine concepută, Comisia nu o 
implementează în așa fel încât să asigure prevenirea și 
corectarea eficace a dezechilibrelor. Clasificarea statelor 
membre care înregistrează dezechilibre nu este complet 
transparentă, analizele aprofundate realizate de Comisie 
au devenit mai puțin vizibile, deși nivelul lor este unul bun, 
iar procedura și implicațiile sale nu sunt cunoscute 
suficient de bine de către public.  Prin urmare, Curtea a 
adresat Comisiei o serie de recomandări vizând 
îmbunătățirea anumitor aspecte ale gestionării PDM și 
creșterea vizibilității de care beneficiază această 
procedură.
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