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În anul care se încheie, criza datoriilor suverane din zona euro s-a intensifi cat tot mai mult. Uniunea Europeană 

nu a mai fost supusă de multă vreme unui test atât de serios. În aceste ultime douăsprezece luni, liderii europeni 

din toate cele 27 de state membre au adoptat decizii majore, individual și solidar, pentru a calma această 

furtună. Ne-a unit hotărârea absolută de a depăși criza monedei euro. Suntem conștienţi că nu există vreo 

soluţie rapidă și că drumul va fi  lung și anevoios. Cu toate acestea, ne menţinem convingerea că trebuie să 

protejăm realizările celor șaizeci de ani de integrare europeană și să punem bazele viitorului.

Consiliul European în 2011 prezintă activităţile instituţiei în 2011, cel de al doilea an al mandatului meu de 

președinte. Stabilitatea zonei euro și starea economiilor noastre ne-au solicitat întreaga atenţie. Deopotrivă – 

peisajul geopolitic afl at în schimbare în jurul nostru, nu în ultimul rând ca urmare a Primăverii arabe.

Consiliul European reunește, în jurul aceleiași mese, cei mai importanţi lideri executivi ai Uniunii: cei 27 de șefi  

de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele Comisiei și președintele Consiliului European. Împreună 

stabilim priorităţile politice, decidem cursul strategic al Uniunii și ne asumăm responsabilitatea în situaţii 

de criză.

În cursul anului 2011, am întâmpinat colegi noi și ne-am luat rămas-bun de la predecesorii lor, ca urmare 

a schimbărilor de guvern din Irlanda, Finlanda, Portugalia, Danemarca, Grecia, Italia și Belgia. O parte a acestor 

schimbări au fost direct legate de criza datoriei publice. Colegii din două state au convenit să organizeze alegeri 

parlamentare anticipate, pentru a menţine stabilitatea fi nanciară a zonei euro: pentru a contribui la restabilirea 

încrederii pieţelor în Spania, respectiv pentru a onora angajamentul de a contribui la un mecanism de protecţie 

mai puternic în Slovacia. Toate acestea sunt semne ale interdependenţei tot mai accentuate dintre politica 

europeană și politicile naţionale. 

Tratatul de la Lisabona impune organizarea a minimum patru reuniuni ale Consiliului European pe an. 

Împrejurările ne-au obligat să conlucrăm mai strâns. În 2011 au avut loc cinci reuniuni ofi ciale ale Consiliului 

European, o reuniune extraordinară, o reuniune informală a membrilor Consiliului European, precum și patru 

summituri separate ale șefi lor de stat sau de guvern din zona euro, prezidate, de asemenea, de mine.

De la masa liderilor Uniunii pot depune mărturie că, deși uneori discuţiile sunt foarte directe, există o voinţă 

politică fundamentală puternică de a acţiona ca egali, de a ne sprijini reciproc și de a avansa ca Uniune, 

respectând pe deplin situaţia fi ecăruia. În tot acest timp, scopul nostru a fost să stabilim echilibrul adecvat 

între solidaritatea colectivă și responsabilitatea individuală în păstrarea bunului nostru european comun, fi e el 

moneda unică, piaţa internă sau o frontieră comună. Rezolvarea tensiunii dintre unitate și diversitate rămâne 

activitatea de zi cu zi a Uniunii noastre.

Un test 
pentru Europa
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chiar în interiorul uniunii economice și monetare. 

Dincolo de acţiunile imediate de protejare a stabilităţii 

fi nanciare a zonei euro, ne-am concentrat, prin urmare, 

asupra restabilirii credibilităţii structurale a monedei 

euro. Nu este util să hrănim așteptările potrivit cărora 

o reuniune la nivel înalt ar putea rezolva totul. Aceasta va 

necesita mai mult timp și mai multe reuniuni în cursul 

anului viitor.

Oprirea contagiunii

Examinând retrospectiv ultimele douăsprezece 

luni, principala schimbare pare să se fi  produs în 

cursul verii, momentul de cotitură fi ind luna august. 

Într-adevăr, în prima parte a anului am acţionat cu 

o încredere prudentă în vederea îmbunătăţirii setului de 

instrumente asupra căruia convenisem în principiu la 

sfârșitul anului 2010. Cu toate acestea, în a doua parte 

a anului, deteriorarea condiţiilor pieţei ne-a obligat să ne 

regândim reacţia, ţinând seama de profunzimea crizei. 

Într-o serie de reuniuni din februarie, martie și iunie 

2011, am elaborat și adoptat un pachet cuprinzător 

de măsuri economice. Acesta a inclus o mai strictă 

supraveghere bugetară și macroeconomică, mecanisme 

de salvare mai efi ciente, reforme în favoarea creșterii 

economice și a competitivităţii, a reducerii datoriilor și a 

însănătoșirii sectorului fi nanciar. 

Până la începutul lunii iulie, înrăutăţirea condiţiilor 

din unele dintre cele mai expuse economii, în special 

Grecia, ne-au obligat să dovedim că zona euro ca atare 

este capabilă să contracareze riscul de contagiune 

fi nanciară. Pornind de la o serie de crize legate de datoria 

naţională, situaţia evolua înspre o problemă sistemică 

ce ameninţa stabilitatea zonei euro în ansamblu. Am 

convocat o reuniune a liderilor zonei euro la 21 iulie, 

Protejarea stabilităţii fi nanciare a zonei euro 

a reprezentat din nou obiectivul prioritar al celor mai 

multe reuniuni din acest an. În tot acest timp am avut 

o dublă obligaţie: să luăm măsuri de urgenţă, precum 

instituirea și ameliorarea fondurilor de salvare, clădind în 

același timp, pas cu pas, o nouă guvernanţă economică 

pentru a evita problemele în viitor. Eforturile noastre 

au reprezentat căutarea timp de un an a convergenţei, 

disciplinei și integrării – de la 1 ianuarie, când am salutat 

Estonia ca cel de al 17-lea membru al uniunii monetare, 

până la sfârșitul lui decembrie, când am defi nit modul 

de a consfi nţi norme mai stricte privind zona euro într-o 

nouă uniune a stabilităţii fi scale. 

Toţi colegii și-au asumat responsabilitatea deciziilor 

difi cile pe care le-am adoptat colectiv. În întreaga 

Europă au fost adoptate măsuri bugetare și reforme 

economice dure, în special în ţările care derulează 

programe de ajustare – Grecia, Irlanda și Portugalia – 

și în ţările confruntate cu presiuni din partea pieţelor, 

precum Spania și Italia. Fie că a fost vorba de apărarea 

acestor măsuri de austeritate sau de convingerea 

parlamentelor și a opiniei publice reticente să contribuie 

prin împrumuturi considerabile, a fost nevoie de curaj 

politic și de diplomaţie politică.

Criza datoriei publice, care a debutat ca un capitol 

suplimentar al crizei fi nanciare și economice globale 

din 2008-2009, ne-a lovit în plin din două motive. 

În primul rând, aceasta a scos la iveală slăbiciunile 

structurale din anumite economii europene, precum 

nivelurile nesustenabile ale datoriei publice sau private 

sau competitivitatea în declin. De aceea, am acordat 

prioritate dinamizării creșterii economice și ocupării 

forţei de muncă prin măsuri structurale. În al doilea 

rând, criza a scos la iveală problemele sistemice existente 

Stabilitatea 
zonei euro
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pentru a-și consolida bugetele și pentru a-și îmbunătăţi 

competitivitatea, ceea ce a contribuit la restabilirea 

încrederii.

În decembrie, în cursul ultimei reuniuni din 2011, am 

aprobat etapele majore menite să stabilizeze situaţia 

din zona euro. Am dezvoltat și defi nit în continuare 

instrumentele de stabilizare pe termen scurt, cum 

ar fi  direcţionarea unor resurse suplimentare către 

FMI și revizuirea abordării noastre privind implicarea 

sectorului privat în Tratatul privind MES, aliniindu-l 

cu stricteţe la principiile și practicile FMI. În acest 

sens, Grecia va rămâne un caz unic. De asemenea, 

am desfășurat o discuţie mai aprofundată cu privire 

la răspunsul sistemic care trebuie dat crizei zonei 

euro, ceea ce a dus la un „pact fi scal”. Într-adevăr, în 

luna octombrie, liderii zonei euro mi-au solicitat să 

pregătesc un raport și o foaie de parcurs privind modul 

de consolidare a uniunii economice. În lunga noapte 

dintre 8 și 9 decembrie, m-am întâlnit cu colegii pentru 

a decide împreună cum să procedăm. Am căzut rapid 

de acord asupra scopului, dar, așa cum se întâmplă în 

Uniunea Europeană – care, în esenţă, este întemeiată pe 

tratate, protocoale, legi –, alegerea mijloacelor juridice 

s-a dovedit mai delicată. În cele din urmă, am decis 

că pentru a-și îmbunătăţi comportamentul bugetar 

și coordonarea politicilor economice, membrii zonei 

euro vor semna un acord separat. Toţi viitorii membri 

ai zonei euro și-au indicat intenţia de a participa la 

acest efort: în sine, acesta reprezintă cel mai bun vot de 

încredere acordat viitorului monedei unice.

Disciplină și convergenţă

Bugetele naţionale solide sunt esenţiale pentru 

protejarea stabilităţii uniunii monetare. De aceea, în 

care s-a dovedit crucială. Am convenit asupra unui al 

doilea program de asistenţă pentru Grecia, care urma 

să fi e fi nanţat de statele membre ale UE și de FMI, cu 

implicarea voluntară, în mod excepţional, a sectorului 

privat. De asemenea, am convenit asupra măsurilor 

de oprire a contagiunii, în special prin efi cientizarea 

fondului de salvare FESF.

Reacţia imediată a pieţelor la rezultatul summitului 

a fost pozitivă, temperând pieţele cu privire la soliditatea 

monedei euro. Cu toate acestea, la începutul lunii 

august criza s-a intensifi cat, pe fondul unei înţelegeri 

greșite și a temerii că implicarea sectorului privat în cazul 

Greciei ar putea crea un precedent pentru alte ţări din 

zona euro. Au apărut și îndoieli privind implementarea 

pachetului. În cele din urmă, acestea s-au dovedit 

nefondate: toate cele 17 parlamente naţionale l-au 

aprobat într-un interval de trei luni – o performanţă 

impresionantă după standardele politice, deși lentă 

după standardele pieţelor! Dar răul era deja făcut. 

Volatilitatea pieţei a început să se accentueze, ratele 

dobânzilor pentru unele dintre economiile majore 

din zona euro au început să crească dramatic, chiar în 

zilele în care situaţia-limită din Congresul american cu 

privire la neîndeplinirea obligaţiilor de plată alimenta 

nesiguranţa pieţelor. Mai mult, creșterea economică la 

nivel mondial scădea brusc. Toate aceste probleme s-au 

alimentat reciproc.

În cursul unei serii de reuniuni desfășurate în luna 

octombrie, a trebuit să luăm decizii suplimentare cu 

privire la fronturile, de acum bine-cunoscute, pe care 

trebuia să acţionăm: sustenabilitatea datoriei Greciei, 

bariera împotriva contagiunii, sectorul bancar, creșterea 

economică. Mai mult, anumite state membre, precum 

Italia, s-au angajat să întreprindă eforturi majore 
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convergenţei ascendente a fost ideea călăuzitoare a 

așa-numitului „Pact Euro Plus”, instituit în martie. 

Douăzeci și trei de state membre s-au angajat în mod 

voluntar să conlucreze în domenii precum reformele 

pieţei muncii, pensiile și prestaţiile sociale sau datoriile 

private ale băncilor și ale gospodăriilor. Aceste reforme 

structurale vor fi  esenţiale în reașezarea Europei pe calea 

creșterii economice durabile, generatoare de locuri de 

muncă.

Un subiect comun de îngrijorare

Criza a adus un nou mod de a ne urmări reciproc 

performanţele: un simţ mai pregnant al responsabilităţii 

comune. În acest sens, reforma guvernanţei economice 

are mai multe faţete. Este o combinaţie dintre presiunea 

instituţională, presiunea inter pares și presiunea pieţei care 

ne va ajuta să nu mai avem astfel de difi cultăţi pe viitor.

Presiunea pe care liderii politici europeni o exercită unii 

asupra altora a devenit mult mai intensă. Și acest fapt nu 

se datorează numai noii confi guraţii instituţionale, ci este 

și o urmare a evenimentelor. Păstrând stabilitatea zonei 

euro în ansamblu, liderii protejează locurile de muncă 

și creșterea economică în propria lor ţară; cei ale căror 

ţări vor trebui să intervină acordând împrumuturi plătite 

de contribuabilii proprii au motive serioase să exercite 

o puternică supraveghere a celorlalte părţi. Au loc 

aproape în fi ecare zi convorbiri telefonice între lideri pe 

tema datoriilor ţărilor lor: iată o transpunere cât se poate 

de concretă a noţiunii abstracte de „interdependenţă”! 

Atenţia publicului și a presei au jucat un rol remarcabil în 

a ne menţine conectaţi la evenimente.

Dacă tragem linie, putem spune că am realizat multe 

în douăzeci de luni. În timp ce se discută care vor fi  

pașii următori, Uniunea își creează mijloacele de a se 

menţine la înălţimea principiului consfi nţit în tratate, 

exact acum douăzeci de ani, la Maastricht: „statele 

membre își consideră politicile economice ca fi ind 

o chestiune de interes comun”. În 2012, vom continua 

să analizăm aprofundarea uniunii noastre economice, un 

subiect asupra căruia voi prezenta un raport Consiliului 

European din martie. În opinia mea, este important să 

arătăm că nu ne ocupăm doar cu pedepsirea celor care 

nu respectă regulile, ci și cu realizarea de legături între 

politicile noastre. Trebuie să demonstrăm că euro este 

mai mult decât o monedă: un proiect ireversibil, un 

destin comun.

cursul anului 2011, Uniunea și-a consolidat normele 

bugetare și mecanismele de supraveghere. Consiliul 

European a dat un impuls decisiv acestei activităţi, 

continuând cu stricteţe activitatea legislativă în acest 

domeniu demarată cu un an înainte și deschizând un 

nou drum către viitor. Dacă la începutul crizei am fi  avut 

la dispoziţie toate instrumentele actuale, mult rău ar fi  

putut fi  evitat. 

Înainte de toate, normele bugetare de bază vor fi  

consolidate în mod decisiv ca urmare a pactului fi scal. 

Ţările din zona euro se angajează cu privire la bugete 

echilibrate, cu un defi cit structural de maximum 0,5 %, 

ceea ce depășește angajamentele actuale. Acestea 

vor transpune această nouă normă fi scală în legislaţia 

naţională înainte de sfârșitul anului 2012, preferabil 

la nivel constituţional sau la un nivel echivalent 

acestuia. Nicio restricţie nu este mai efi cientă decât cea 

autoimpusă.

Mai mult, pentru a consolida respectarea normelor, 

a fost intensifi cată presiunea instituţională. Sancţiunile 

au devenit aproape automate, având atât un rol corectiv, 

cât și preventiv. Participanţii la pactul fi scal au convenit 

că, în cazul în care încalcă norma privind defi citul, se 

va aplica un mecanism de ajustare automată defi nit de 

aceștia. Mai mult, proiectele de planuri bugetare vor fi  

examinate de Comisie într-un stadiu mai timpuriu.

În fi nal, sprijinul fi nanciar pentru ţările care derulează un 

program de asistenţă face obiectul unei condiţionalităţi 

macroeconomice stricte, cum este în prezent cazul 

Greciei, al Irlandei și al Portugaliei. Comisia își va asuma 

un rol mai proeminent în monitorizarea și aplicarea 

măsurilor. 

Deși bugetele solide sunt o condiţie necesară 

a prevenirii unei crize, unele ţări au învăţat, în mod 

dureros, că aceasta nu este și o condiţie sufi cientă. 

De aceea, începând cu 2012, Uniunea va monitoriza 

strict nu numai datoria și defi citele publice, prevăzute 

de Pactul de stabilitate și de creștere, ci și riscurile de 

bule speculative în domeniul preţurilor activelor sau 

de dezechilibre comerciale. Mai mult, toate reformele 

majore ale politicii economice cu un impact potenţial 

asupra altor membri ai zonei euro vor fi  examinate de 

Comisie. 

Statele având o monedă comună nu își pot permite 

divergenţe economice de tipul celor din trecut. Sporirea 
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Membri ai Consiliului European vorbind cu jurnaliștii
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Consiliul European din octombrie s-a concentrat 

asupra stimulării agendei noastre comune de creștere 

economică. Am decis accelerarea acestor măsuri prin 

Actul privind piaţa unică, care va crea locuri de muncă 

și creștere economică pe termen scurt și mediu, de 

exemplu prin facilitarea accesului întreprinderilor mici 

și mijlocii la obţinerea de credite și la angajarea de noi 

lucrători. Piaţa unică digitală deţine un loc deosebit. 

De asemenea, am convenit ca, pe cât posibil, întreaga 

fi nanţare centrală a UE să fi e axată pe măsuri legate de 

creșterea economică. Această viziune ar trebui aplicată 

bugetului prezent, în măsura posibilului (2007-2013) și 

ar trebui cu siguranţă să devină un principiu călăuzitor 

al viitorului buget pe șapte ani al Uniunii (2014-2020). 

Vom continua lucrările pe aceste teme în cadrul 

reuniunii noastre din martie anul viitor, pe baza analizei 

anuale a creșterii prezentate de Comisie și a contribuţiei 

viitoarei președinţii daneze.

Energia și inovarea

Atât inovarea, cât și energia reprezintă chei ale viitoarei 

creșteri economice și ale prosperităţii. Aceste două teme 

îngemănate sunt legate de marile provocări ale societăţii 

contemporane: locuri de muncă atractive, îmbătrânirea 

în condiţii de sănătate, o economie ecologică și cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și aprovizionarea 

sigură cu energie. De aceea, am decis că în februarie ar 

trebui să aibă loc o dezbatere privind aceste aspecte. 

Am dat un impuls strategic și am luat decizii importante 

în domeniul energiei și inovării, cu termene concrete. 

Cu privire la capitalul de risc: propuneri în termen de 

douăsprezece luni. Cu privire la spaţiul unic al cercetării: 

urmează să fi e instituit până în 2014. Cu privire la piaţa 

integrată a energiei: pe deplin operaţională până în 

2014. Cu privire la interconectarea reţelelor de gaz și 

Cetăţenii Europei sunt din ce în ce mai îngrijoraţi în 

privinţa locurilor de muncă, a economiilor și a viitorului 

copiilor lor. Uniunea trebuie să răspundă acestor 

îngrijorări. În timp ce ne ocupăm de efectele imediate 

ale crizei, am instituit o strategie pentru creșterea 

economică și ocuparea forţei de muncă în viitorul 

deceniu. 

Măsurile pe termen lung pot avea totodată un impact 

pozitiv pe termen scurt, cu siguranţă atunci când 

cheia ieșirii din criză este reprezentată de recâștigarea 

credibilităţii. Perspectiva unei creșteri economice 

susţinute poate contribui într-o mare măsură la 

restabilirea încrederii, crearea de locuri de muncă și 

absorbţia datoriilor.

Întrucât situaţia bugetară din multe state membre este 

tensionată, stimularea creșterii economice prin cheltuieli 

fi nanţate prin defi cit nu este o soluţie. Dar putem face 

multe altele. Am oferit încurajări pentru ca bugetele 

naţionale și europene să acorde prioritate cheltuielilor 

în domenii care stimulează creșterea economică, am 

insistat în favoarea reformelor structurale în fi ecare stat 

membru și am decis să consolidăm piaţa internă pentru 

a spori competitivitatea. Este convingerea noastră că 

cele trei abordări pot avea rezultate colosale. 

În martie și iunie, în contextul primului Semestru 

european, noul cadru de coordonare a politicilor 

economice, ne-am evaluat reciproc progresele, nu 

numai din punctul de vedere al reducerii defi citelor și 

datoriilor, ci și al reformelor care să stimuleze creșterea 

economică. Comisia a realizat evaluări intransigente și 

a făcut recomandări ferme, pe care liderii europeni s-au 

angajat personal să le pună în aplicare.

Creștere economică 
și ocuparea forţei de muncă
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de electricitate între toate statele membre: operaţională 

până în 2015. O perspectivă pe termen lung este, de 

asemenea, esenţială, motiv pentru care am solicitat 

elaborarea unei strategii privind emisii reduse de dioxid 

de carbon pentru 2050, pentru a asigura cadrul de 

acţiune în domeniul energiei și schimbărilor climatice.

Imediat după evenimentele tragice de la Fukushima, din 

Japonia, securitatea nucleară s-a impus ca o preocupare 

principală. Cu ocazia Consiliului European din martie, 

ne-am asumat un angajament ferm privind punerea 

în aplicare (și perfecţionarea continuă) a celor mai 

înalte standarde de securitate în UE și în vecinătatea 

noastră. În consecinţă, în Europa și în ţările partenere 

a fost elaborat și derulat un program ambiţios de „teste 

de rezistenţă” în domeniul nuclear, pentru a asigura 

securitatea centralelor nucleare.

Restabilirea creșterii economice: 
o responsabilitate mondială

Toţi liderii sunt pe deplin conștienţi că Europa se 

afl ă într-un moment al adevărului. Criza fi nanciară 

a accelerat anumite tendinţe pe termen lung. Puterea 

economică mondială se deplasează spre ţările 

emergente, spre Pacifi c. În acest sens, menţinerea 

atitudinii din prezent ne-ar condamna la un declin 

relativ treptat. Dar creșterea nivelurilor de prosperitate 

în lume reprezintă totodată o oportunitate. Ne putem 

îmbunătăţi performanţele comerciale și putem atrage 

mai multe investiţii străine. Acordurile de liber schimb 

joacă un rol în acest sens. În efortul nostru de urmărire 

a creșterii economice, ar trebui să angajăm creșterea 

acelor parteneri ale căror pieţe se extind într-un 

ritm semnifi cativ. De aceea, în cursul reuniunii din 

octombrie, am discutat modul de a utiliza mai strategic 

aceste relaţii.

Suntem conștienţi că oamenii din cadrul altor economii 

ne urmăresc, întrucât problemele noastre pot afecta 

locurile de muncă, pensiile sau economiile lor. În mod 

similar, ne așteptăm ca alte economii majore să își asume 

responsabilitatea pentru provocările lor interne. Este în 

interesul acestora ca Uniunea Europeană, zona euro în 

special, să depășească aceste difi cultăţi. Dar, în aceeași 

măsură, este în interesul Europei ca SUA să își stabilizeze 

situaţia datoriei publice, ca în China să fi e stimulată 

cererea internă și fl exibilizat cursul de schimb. Fiecare 

trebuie să își facă ordine acasă. Aceasta a fost o temă 

constantă a tuturor reuniunilor internaţionale. 
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Iordania. Ne afi rmăm în continuare disponibilitatea 

de a le sprijini în demersurile în vederea transformării 

democratice și a reformelor economice. De aceea, 

Uniunea a oferit ţărilor din regiune un nou Parteneriat 

pentru democraţie și prosperitate împărtășită.

Din păcate, Primăvara arabă nu a avut doar rezultate 

fericite. Violenţele din Yemen continuă să provoace 

îngrijorare. În special situaţia inacceptabilă din Siria ne-a 

îndemnat să facem apel la comunitatea internaţională 

pentru a-și uni eforturile în impunerea unor sancţiuni 

drastice. 

Lumea arabă este în mișcare. Aceste evoluţii vor lua 

timp. Nu răsturnarea unui dictator dă naștere unei 

democraţii. Nici organizarea de alegeri libere nu 

pune capăt șomajului. Avem de-a face cu tranziţii. În 

consecinţă, Uniunea Europeană oferă sprijin pe termen 

lung pentru a asigura îndeplinirea veritabilă a aspiraţiilor 

popoarelor arabe.

Dincoace de Mediterana 

Pe când ne manifestăm interesul faţă de vecinii sudici, 

nu îi uităm pe cei din est. Cea de a doua reuniune la 

nivel înalt a Parteneriatului estic, desfășurată la Varșovia 

în perioada 29-30 septembrie, a dovedit voinţa noastră 

de a rămâne angajaţi activ în relaţiile cu ţări precum 

Moldova, Ucraina și Georgia și de a promova asocierea 

lor politică și integrarea economică în Uniunea 

Europeană. Am precizat clar că pentru fi ecare dintre 

cei șase „parteneri estici”, ritmul și profunzimea acestui 

proces vor depinde de susţinerea de către aceștia 

a principiilor democratice și a statului de drept.

Acordul din cadrul Consiliului European din iunie 

a pregătit drumul pentru semnarea în decembrie 

Lumea arabă – Primăvara și urmările ei

Revoltele din lumea arabă din 2011 au marcat pentru 

noi cea mai importantă schimbare geopolitică de la 

sfârșitul Războiului Rece. Istoria se scrie sub ochii 

noștri, chiar la frontierele sudice ale Uniunii. Aspiraţiile 

protestatarilor erau similare cu cele ale tinerilor 

și tinerelor din întreaga lume: locuri de muncă și 

dreptate, un cuvânt de spus în politica ţării, dreptate 

socială, speranţa unei vieţi mai bune. De la început, am 

fost hotărâţi să facem uz de toate mijloacele afl ate la 

dispoziţie pentru a asigura un rezultat pozitiv al acestor 

schimbări dramatice, pentru a contribui la transformarea 

acestei „Primăveri arabe” într-un nou început autentic. 

Deși în regiune au apărut evoluţii pozitive și negative, în 

februarie evenimentele din Libia au devenit deosebit de 

îngrijorătoare. Un conducător care trage asupra propriului 

său popor, o ţară în pragul războiului civil, o criză 

umanitară iminentă, de cealaltă parte a Mediteranei. Nu 

puteam asista cu pasivitate la un masacru pe cale să aibă 

loc. Am convocat un Consiliu European extraordinar 

privind Libia la 11 martie 2011 – în cursul ultimilor zece 

ani, au existat numai trei astfel de reuniuni de urgenţă: 

după atacurile de la 11 septembrie 2001, războiul din 

Irak și războiul din Georgia. Am convenit unanim că 

securitatea poporului libian trebuia sprijinită prin orice 

mijloc. De asemenea, am formulat cele trei condiţii care 

au permis Consiliului de Securitate al ONU, câteva zile 

mai târziu, să adopte rezoluţia de referinţă 1973 privind 

protecţia poporului libian. Ulterior, aceasta a oferit o bază 

de acţiune comunităţii internaţionale, cu sprijin regional și 

cu ţările europene la conducere. 

Toate ţările din regiune se confruntă cu provocări 

uriașe: reconciliere, tranziţie politică, reconstrucţie. 

Au loc reforme, din Maroc și Tunisia până în Egipt și 

Uniunea 
în lume
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Acţiunea la nivel mondial 

Consiliul European își va juca în continuare rolul de 

defi nire a orientării strategice a Uniunii. Am discutat 

despre afaceri externe cu ocazia majorităţii reuniunilor – 

de la pregătirea poziţiilor europene în vederea unor 

viitoare reuniuni bilaterale sau multilaterale la nivel înalt, 

precum G8 sau G20, la discutarea unor preocupări 

comune, precum programul nuclear iranian sau 

schimbările climatice. Procedând astfel, facem eforturi 

pentru angajarea partenerilor noștri strategici, în special 

Statele Unite, Rusia și China (ţară în care am făcut 

o vizită ofi cială în mai) și alte economii emergente. 

Am sprijinit Japonia în eforturile sale de a depăși triplul 

dezastru din martie, respectiv un cutremur, un tsunami 

și un accident nuclear.

În ansamblu, Uniunea Europeană face progrese pe 

arena internaţională. S-au înregistrat progrese, precum 

recent dobânditul statut mai proeminent în Organizația 

Națiunilor Unite, care mi-a conferit privilegiul de a mă 

adresa pentru prima oară Adunării generale a ONU în 

numele Uniunii Europene, în luna septembrie a acestui 

an. În acest domeniu, ca și în altele, Europa a făcut 

întotdeauna progrese pas cu pas, prin stabilirea de 

precedente.

a Tratatului de aderare a Croaţiei la Uniunea 

Europeană. Intrarea ei ca al 28-lea membru în 2013 

pecetluiește destinul european al ţărilor din Balcanii 

de Vest. Am deschis în mod ofi cial ușa croaţilor și, în 

plus, am arătat clar că această ușă nu se va închide în 

urma lor. Consiliul European se așteaptă ca Serbia să 

obţină statutul de ţară candidată în februarie 2012 și ca 

negocierile cu Muntenegru să fi e deschise în iunie 2012.

În iunie, am discutat chestiunea migraţiei. 

Identifi casem subiectul cu nouă luni înainte, dar 

acesta a devenit urgent ca urmare a Primăverii arabe. 

Gestionarea efi cientă a frontierelor noastre externe 

este, de asemenea, esenţială pentru libera circulaţie 

a persoanelor în interiorul frontierelor noastre, realizare 

cardinală a integrării europene. Pentru a putea răspunde 

mai efi cient situaţiilor de criză, am decis introducerea 

unui mecanism de salvgardare la mecanismul Schengen. 

Pentru a nu submina dreptul fundamental la libera 

circulaţie, acesta va fi  aplicabil numai în condiţii stricte. 

De asemenea, am convenit că o politică de succes în 

domeniul migraţiei începe în afara frontierelor Europei. 

Prin urmare, noile parteneriate cu vecinii noștri includ 

și aspecte legate de migraţie, mobilitate și securitate. 

Cel mai efi cient mod de a reduce presiunea asupra 

frontierelor noastre este sprijinirea tinerilor în a-și clădi 

un viitor în ţara lor. 
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În cursul anului 2011, mulţi observatori europeni au fost 

uimiţi de faptul că viteza pieţelor nu corespunde cu cea 

a democraţiei. Pieţele au, într-adevăr, luxul de a se mișca 

cu un clic de mouse. Procesele democratice adesea au 

nevoie de luni întregi pentru a ajunge la un rezultat. 

Acest confl ict al timpului s-a dovedit a fi  o provocare 

majoră. Cu atât mai mult cu cât, în cazul timpului politic, 

se disting trei aspecte diferite: timpul democraţiilor 

parlamentare, determinat de proceduri legislative, de 

voturi, de nevoia de a obţine o majoritate, timpul opiniei 

publice, care trebuie să trăiască schimbarea în realitate 

pentru a fi  convinsă și timpul punerii în aplicare, al 

executării măsurilor după ce au fost convenite: acest 

lucru este vital, de exemplu, pentru reformele structurale. 

Din acest motiv, cerinţa unui proces decizional mai 

rapid în UE nu este, uneori, credibilă. Este nevoie de 

timp pentru a pune laolaltă toate interesele și punctele 

Într-o lume o mișcării și a volatilităţii, instituţiile politice 

stabile pot aduce siguranţă și continuitate și ne pot ajuta 

să ne conturăm destinul. Instituţiile Uniunii sunt relativ 

tinere – cele mai vârstnice vor împlini șaizeci de ani anul 

viitor, în comparaţie cu vârsta centenară a parlamentelor, 

consiliilor și curţilor de justiţie din multe state membre. 

Dar toate împărtășesc aceleași aspiraţii: să canalizeze 

schimbarea, să absoarbă șocurile, să imprime noi direcţii. 

Cu toate acestea, pentru a juca acest rol, instituţiile au 

nevoie de o viaţă și de un timp care le aparţin. Consiliul 

European, care a devenit în mod ofi cial instituţie odată 

cu Tratatul de la Lisabona, nu constituie o excepţie. 

Datorită continuităţii nou-instituite a funcţiei mele, 

Consiliul European este mai în măsură să direcţioneze 

schimbarea, să ofere orientări sau, în mod practic, să 

urmărească deciziile luate anterior.

Toate 
la timpul lor

Primul semestru 2011, Ungaria la președinţia Consiliului de Miniștri al UE
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Tusk; amândoi au adus un nou elan și spirit european 

la mesele de negociere. I-am vizitat și, practic, pe toţi 

membrii Consiliului European în capitalele lor. Afl aţi 

constant în dialog, cei 27 de șefi  de stat sau de guvern 

par să se întâlnească din ce în ce mai des și în afara 

Bruxelles-ului, ca urmare, în parte, a lucrărilor 

desfășurate pe marginea zonei euro. De asemenea, 

Consiliul European l-a numit pe Mario Draghi în 

funcţia de președinte al Băncii Centrale Europene; el și-a 

preluat funcţia în noiembrie și avem încredere că va fi  un 

ghid de încredere, la fel ca și predecesorul lui, 

Jean-Claude Trichet.

Confruntaţi cu provocările care afectează nucleul 

material și simbolic al Uniunii, moneda euro, cu toţii 

am lucrat într-un spirit de cooperare, de respect și cu 

simţul responsabilităţii comune. Să trecem în revistă 

sensibile într-o decizie solidă și acceptabilă pentru toate 

părţile. Când se construiește o casă, se poate termina 

într-o săptămână? Timpul este cimentul politicienilor.

În calitate de prim-președinte permanent al 

instituţiei, am stabilit de la început bune relaţii de 

lucru cu toate celelalte instituţii europene. În 2011, 

încrederea personală a crescut, prin aceste contacte 

semipermanente, care s-au dovedit esenţiale. Acest lucru 

s-a întâmplat în cazul președintelui Comisiei Europene 

José Manuel Barroso, al președintelui Eurogrupului 

Jean-Claude Juncker, al Înaltului Reprezentant 

Catherine Ashton și al președintelui Parlamentului 

European Jerzy Buzek. De asemenea, a fost o plăcere să 

lucrez cu cele două președinţii ale Consiliului asigurate 

prin rotaţie în 2011 – întâi cu prim-ministrul maghiar 

Victor Orban și apoi cu prim-ministrul polonez Donald 

Al doilea semestru 2011, Polonia la președinţia Consiliului de Miniștri al UE
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supravegherea și disciplina bugetare și macroeconomice 

consolidate. Pe baza activităţii grupului operativ, pe care 

Consiliul European din martie 2010 m-a mandatat să 

îl prezidez, Comisia a prezentat propuneri legislative, 

pe care Parlamentul European și Consiliul de Miniștri 

le-au discutat intens (acesta din urmă pe durata a trei 

președinţii ale Consiliului). Ultimul măr al discordiei 

între legiuitori a fost „votul cu majoritate inversată”, 

care a devenit simbolul unui proces decizional mai 

automatizat. Acest obstacol a fost depășit în cadrul 

Summitului Euro din iulie 2011, ocazie cu care toţi 

liderii din zona euro au recunoscut importanţa unei 

conformităţi credibile. Măsurile au intrat în vigoare la 

13 decembrie 2011 și începând de acum ne ajută să 

prevenim turbulenţele pe viitor. 

În cursul anului, am dezvoltat și confi guraţia 

instituţională a zonei euro. Am decis ca Summitul Euro 

să se reunească în mod mai regulat, de cel puţin două ori 

pe an și nu numai în perioade de tensiuni. Reuniunile 

vor fi  prezidate de președintele Summitului Euro, care 

urmează să fi e ales de liderii din zona euro în momentul 

în care cei 27 aleg președintele Consiliului European. 

Structurile administrative existente care sprijină lucrările 

miniștrilor de fi nanţe din zona euro au fost, la rândul lor, 

consolidate.

S-au spus multe lucruri despre relaţia dintre membrii 

zonei euro și ceilalţi. Raţionamentul meu este simplu. 

Este fi resc ca cei care au o monedă comună – ceea ce, 

în treacăt fi e spus, în Uniune constituie regula, și nu 

excepţia – să aibă nevoie de decizii comune. Într-adevăr, 

probleme au apărut din cauză că a fost subestimată 

interdependenţa acestora. Cu toate acestea, este esenţial 

să garantăm integritatea pieţei unice între cele 27 de 

state membre. Aceasta conferă coeziune Uniunii și 

constituie baza prosperităţii noastre în lume. Din acest 

motiv trebuie să menţinem legăturile dintre cele două 

tipuri de confi guraţii, și oricare forme intermediare, cât 

mai strânse cu putinţă. În unele momente va fi  nevoie de 

creativitate, dar împreună putem realiza multe într-un 

spirit de încredere.
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Reuniuni ale șefi lor de stat sau de guvern în Europa
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compromisului și al responsabilităţii. Miza este mare. 

Cei peste 500 de milioane de cetăţeni ai Uniunii trăiesc 

pe continentul cel mai prosper și mai social, cel mai liber 

și sigur de pe pământ. Deciziile luate de liderii politici 

și de europenii înșiși ne vor determina prosperitatea 

viitoare – și, cu siguranţă, vor hotărî soarta modelului 

nostru social și economic. O civilizaţie a demnităţii 

umane, un continent al unităţii în diversitate.

Cheia viitorului este să punem laolaltă forţele schimbării. 

Acesta este suprema raison d’être a acestei instituţii. 

După șaizeci de ani de istorie de realizări fără precedent 

ale Uniunii – și indiferent ce cale vom găsi sau vom 

clădi – am încredere că, făcând faţă tensiunilor interne și 

presiunii externe, Uniunea va continua să se reinventeze 

în bine.

HERMAN VAN ROMPUY

Lumea se transformă cu rapiditate și același lucru se 

întâmplă și cu rolul Europei în cadrul ei. Tendinţele 

economice și demografi ce globale, lente până în prezent, 

încep să se accelereze, să devină mai vizibile și mai 

concrete, confruntându-ne cu noi provocări.

În confruntarea cu acestea, voinţa politică acumulată 

în cursul anului care se încheie poate constitui o sursă 

de încredere: o serie de decizii cruciale de salvgardare 

a monedei și a prosperităţii noastre, un efort neobosit de 

a crea locuri de muncă și creștere economică, apărarea 

valorilor noastre în lume. Pot constitui o sursă de 

încredere și curajul și rezistenţa de care au dat dovadă 

europenii într-o perioadă în care greutăţile și austeritatea 

își spun cuvântul: tinerii reclamă schimbarea, absolvenţii 

demarează afaceri, cetăţenii dau dovadă de solidaritate și 

de un simţ al binelui public.

În 2012, Consiliul European va continua să trateze 

problemele urgente și importante, în spiritul 

Calea 
de urmat

HERMANH VN ANV RN OMPUP
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anului 2012. Comisia va prezenta periodic rapoarte privind 

funcţionarea pieţei interne a energiei, acordând o atenţie 

deosebită consumatorilor, inclusiv celor mai vulnerabili 

dintre ei, în conformitate cu concluziile Consiliului din 

3 decembrie 2010.

5. Sunt necesare eforturi majore pentru a  moderniza și 

a extinde infrastructura energetică a Europei și pentru a rea-

liza interconectarea transfrontalieră a reţelelor, în confor-

mitate cu priorităţile identifi cate în Comunicarea Comisiei 

privind infrastructura energetică. Acest lucru este crucial 

pentru a garanta faptul că solidaritatea între statele membre 

va deveni operaţională, că rutele de aprovizionare/tranzit și 

sursele de energie alternative se vor materializa și că sursele 

regenerabile de energie se vor dezvolta și vor concura cu 

sursele tradiţionale. Este important să se raţionalizeze și să 

se îmbunătăţească procedurile de autorizare, respectând 

în același timp competenţele și procedurile naţionale, pen-

tru construirea noilor infrastructuri; Consiliul European 

așteaptă cu interes viitoarea propunere din partea Comi-

siei în acest sens. Diversele iniţiative demarate de statele 

membre în ceea ce privește integrarea pieţelor și a reţelelor 

la nivel regional, precum și cele prezentate în comunicarea 

Comisiei, contribuie la acest obiectiv și merită să fi e spriji-

nite. Niciun stat membru al UE nu ar trebui să rămână izolat 

de reţelele europene de gaz și electricitate după 2015 sau să 

se confrunte cu ameninţări la adresa securităţii energetice 

din cauza absenţei unor conexiuni adecvate. 

6. Marea parte a costurilor importante de fi nanţare a inves-

tiţiilor în infrastructură va trebui să fi e furnizată de piaţă, 

costurile fi ind recuperate prin intermediul tarifelor. Este 

vitală promovarea unui cadru de reglementare care să 

atragă investiţiile. Ar trebui acordată o atenţie deosebită 

stabilirii tarifelor într-un mod transparent și nediscrimi-

natoriu, la niveluri corespunzătoare nevoilor de fi nanţare 

și unei alocări adecvate a costurilor în cazul investiţiilor 

transfrontaliere, în condiţiile consolidării concurenţei și 

competitivităţii, precum și luării în considerare a impactului 

asupra consumatorilor. Cu toate acestea, anumite proiecte 

care și-ar găsi justifi carea din perspectiva securităţii aprovi-

zionării sau a solidarităţii, dar care nu pot atrage o fi nanţare 

sufi cientă bazată pe piaţă, pot necesita fi nanţare publică, la 

un nivel restrâns, pentru atragerea fi nanţării private. Ast-

fel de proiecte ar trebui selecţionate pe baza unor criterii 

clare și transparente. Comisia este invitată să înainteze 

Consiliului, până în iunie 2011, rapoarte cu estimări ale 

investiţiilor care pot fi  necesare, cu sugestii privind modul 

de a răspunde cerinţelor de fi nanţare și cu modalităţi de 

abordare a posibilelor obstacole care stau în calea investi-

ţiilor în infrastructură.

1. Pe lângă acţiunea imediată necesară pentru abordarea 

celor mai presante provocări generate de criza economică 

și fi nanciară, este importantă continuarea punerii unor baze 

solide pentru o creștere economică durabilă și generatoare 

de locuri de muncă. Acesta este scopul Strategiei pentru 

ocuparea forţei de muncă și creștere economică Europa 

2020, adoptată în iunie anul trecut. În cursul reuniunii de 

astăzi, Consiliul European s-a concentrat asupra a două 

sectoare – energia și inovarea – esenţiale pentru creșterea 

economică și prosperitatea viitoare a Europei. Consiliul 

European a convenit asupra unor acţiuni prioritare a căror 

punere în aplicare va contribui semnifi cativ la consolidarea 

creșterii economice și la crearea de locuri de muncă, pre-

cum și la promovarea competitivităţii Europei.

I. ENERGIE

2. Energia sigură, garantată, durabilă și necostisitoare, care 

contribuie la competitivitatea europeană, rămâne o priori-

tate pentru Europa. Acţiunea la nivelul UE poate și trebuie 

să creeze valoare adăugată în sensul acestui obiectiv. De-a 

lungul anilor, s-a lucrat intens la aspectele principale ale unei 

politici energetice a UE, printre care se numără stabilirea de 

obiective ambiţioase în ceea ce privește energia și schim-

bările climatice și adoptarea unei legislaţii cuprinzătoare în 

sprijinul acestor obiective. Reuniunea de astăzi a Consiliu-

lui European a evidenţiat angajamentul UE faţă de aceste 

obiective sub forma unor concluzii operaţionale, prezentate 

în continuare.

3. UE are nevoie de o piaţă internă a energiei pe deplin func-

ţională, interconectată și integrată. Legislaţia privind piaţa 

internă a energiei trebuie așadar pusă în aplicare de statele 

membre rapid și integral, respectând fără excepţie termenii 

conveniţi. Consiliul European și Parlamentul sunt invitate 

să facă eforturi în direcţia unei adoptări rapide a propunerii 

Comisiei de regulament privind integritatea și transparenţa 

pieţelor energiei.

4. Piaţa internă a energiei ar trebui fi nalizată până în 2014, 

pentru a permite circulaţia liberă a gazelor și a electricităţii. 

Aceasta necesită în special ca, în cooperare cu ACER, auto-

rităţile naţionale de reglementare și operatorii de sisteme 

de transport să își accelereze activitatea în ceea ce privește 

cuplarea pieţelor, orientările și codurile de reţea aplicabile 

în toate reţelele europene. Statele membre, în colaborare cu 

organismele europene de standardizare și cu sectorul indus-

trial, sunt invitate să accelereze lucrările în vederea adop-

tării unor standarde tehnice privind sistemele de încărcare 

pentru vehiculele electrice până la jumătatea anului 2011 

și privind reţelele și contoarele inteligente până la sfârșitul 

CONSILIUL EUROPEAN  4 FEBRUARIE 2011

CONCLUZII 
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punct de vedere comercial. Înaltul Reprezentant este invitat 

să ţină seama pe deplin de dimensiunea securităţii ener-

getice în activitatea sa. Securitatea energetică ar trebui, de 

asemenea, să se refl ecte pe deplin în politica de vecinătate 

a UE. 

12. UE ar trebui să ia iniţiative, în conformitate cu tratatele, în 

forurile internaţionale relevante și să dezvolte parteneriate 

energetice reciproc avantajoase cu factori-cheie și în jurul 

coridoarelor strategice, acoperind o gamă largă de chesti-

uni, inclusiv abordările de reglementare, cu privire la toate 

subiectele de interes comun, precum securitatea energetică, 

tehnologiile sigure și durabile cu emisii reduse de dioxid de 

carbon, efi cienţa energetică, un mediu de investiţii care să 

menţină și să promoveze cele mai înalte standarde de secu-

ritate nucleară. Ar trebui să încurajeze ţările învecinate să 

adopte normele sale relevante pentru piaţa internă a ener-

giei, îndeosebi prin extinderea și aprofundarea Tratatului 

de instituire a Comunităţii Energetice și prin promovarea 

unor iniţiative de cooperare regională. De asemenea, în 

contextul Strategiei energetice 2020, ar trebui să elaboreze 

măsuri în funcţie de necesităţi, pentru a asigura condiţii de 

concurenţă echitabile pentru producătorii de energie din 

UE în raport cu producătorii din afara Spaţiului Economic 

European. Este necesar ca Europa să își diversifi ce rutele și 

sursele de aprovizionare. Prin urmare, Comisia este invi-

tată să își continue eforturile în direcţia facilitării dezvoltării 

coridoarelor strategice pentru transportul volumelor mari 

de gaze, precum coridorul sudic.

13. Ar trebui continuate cât mai curând posibil lucrările de 

dezvoltare a unui parteneriat fi abil, transparent și normativ 

cu Rusia în domenii de interes energetic comun, ca parte 

a negocierilor privind procesul ulterior Acordului de par-

teneriat și cooperare și din perspectiva lucrărilor în curs 

privind Parteneriatul pentru modernizare și dialogul în 

materie de energie.

14. UE va coopera cu ţările terţe pentru a aborda volatilitatea 

preţurilor energiei și va continua această activitate în cadrul 

G20.

15. Consiliul European a așteptat cu interes elaborarea unei 

strategii care vizează emisii reduse de dioxid de carbon în 

2050, care să ofere un cadru de acţiune pe termen lung 

în sectorul energetic și în alte sectoare conexe. Atingerea 

obiectivului UE, în contextul reducerilor necesare, conform 

IPCC, de către ţările dezvoltate, ca grup, de reducere a emi-

siilor de gaze cu efect de seră cu 80-95 % până în 2050 în 

raport cu nivelul anului 1990, astfel cum s-a convenit în 

octombrie 2009, va necesita o revoluţie a sistemelor ener-

getice, care trebuie să înceapă în prezent. Ar trebui acor-

dată sufi cientă atenţie stabilirii unor etape intermediare în 

vederea atingerii obiectivului în 2050. Consiliul European 

va monitoriza periodic evoluţiile în acest sens.

7. Pentru a-și consolida și mai mult securitatea aprovizionării, 

ar trebui evaluat potenţialul Europei pentru extragerea și 

utilizarea durabilă a resurselor de combustibili fosili con-

venţionali și neconvenţionali (gaze naturale de șist și șisturi 

bituminoase).

8. Investiţiile în efi cienţa energetică sporesc competitivitatea 

și susţin securitatea aprovizionării cu energie și durabilitatea 

cu costuri reduse. Obiectivul de creștere cu 20 % a efi cien-

ţei energetice până în 2020, astfel cum a fost convenit de 

Consiliul European din iunie 2010 și pentru îndeplinirea 

căruia nu există încă toate premisele, trebuie realizat. Acest 

lucru presupune o acţiune hotărâtă pentru a valoriza poten-

ţialul considerabil de creștere a economiilor de energie ale 

clădirilor, ale transporturilor și ale produselor și procese-

lor. Începând cu 1 ianuarie 2012, toate statele membre ar 

trebui să includă standarde de efi cienţă energetică ţinând 

seama de obiectivul principal al UE în achiziţiile publice 

pentru clădirile și serviciile publice relevante. Consiliul este 

invitat să analizeze cu promptitudine propunerea care va 

fi  prezentată în curând de Comisie privind noul plan de 

efi cienţă energetică, care va detalia o serie de politici și de 

măsuri referitoare la întregul lanţ de aprovizionare cu ener-

gie. Acesta va revizui punerea în aplicare a obiectivului de 

efi cienţă energetică al UE până în 2013 și va analiza și alte 

măsuri în caz de necesitate. 

9. Comisia este invitată să își intensifi ce colaborarea cu statele 

membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 

privind energia regenerabilă, în special în ceea ce privește 

scheme de sprijin și mecanisme de cooperare naţionale 

consecvente. 

10. UE și statele sale membre vor promova investiţiile în surse 

regenerabile și în tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 

carbon sigure și durabile și se vor axa pe punerea în apli-

care a priorităţilor tehnologice stabilite în Planul strategic 

european pentru tehnologiile energetice. Comisia este 

invitată să propună noi iniţiative în ceea ce privește reţe-

lele inteligente, inclusiv legate de proiectarea unor vehicule 

nepoluante, stocarea energiei, biocombustibilii durabili și 

soluţiile de economisire a energiei pentru orașe.

11. Există necesitatea unei coordonări mai bune a activităţilor 

UE și ale statelor membre în vederea asigurării consecven-

ţei și coerenţei în relaţiile externe ale UE cu ţările produ-

cătoare, de tranzit și consumatoare cu rol-cheie. Comisia 

este invitată să prezinte până în iunie 2011 o comunicare 

privind securitatea aprovizionării și cooperarea internaţi-

onală în scopul sporirii consecvenţei și coerenţei acţiunii 

externe a UE în domeniul energetic. Începând cu 1 ianuarie 

2012, statele membre sunt invitate să informeze Comisia 

cu privire la toate acordurile lor bilaterale noi și existente cu 

ţările terţe; Comisia va pune aceste informaţii la dispoziţia 

tuturor celorlalte state membre în forma cuvenită, ţinând 

seama de necesitatea de a proteja informaţiile sensibile din 
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 − să prezinte propuneri în vederea accelerării, a simpli-

fi cării și a modernizării procedurilor de standardizare, 

în special pentru a permite transformarea standardelor 

elaborate în sectorul industrial în standarde la nivel 

european, în anumite condiţii;

 − să furnizeze orientări legate de aplicarea directivelor 

privind achiziţiile publice; în general, achiziţiile publice 

ar trebui mai bine direcţionate către sporirea cererii de 

bunuri și servicii inovatoare;

 − în cursul anului 2011, să întreprindă o evaluare la jumă-

tatea perioadei a cadrelor relevante privind ajutorul de 

stat;

 − să examineze opţiunile referitoare la instituirea unui 

instrument de valorizare a drepturilor de proprietate 

intelectuală la nivel european, în special pentru a facilita 

accesul IMM-urilor pe piaţa cunoașterii, și să raporteze 

Consiliului până la sfârșitul anului 2011.

21. Comisia este invitată să facă progrese rapide în 

domenii-cheie ale economiei digitale pentru a asigura crea-

rea pieţei digitale unice până în 2015, inclusiv promovarea 

și protejarea creativităţii, dezvoltarea comerţului electronic 

și disponibilitatea informaţiilor din sectorul public.

22. Ar trebui depuse toate eforturile necesare în vederea eli-

minării obstacolelor de natură juridică și administrativă 

restante din calea funcţionării transfrontaliere a capitalului 

de risc. Comisia este invitată să înainteze, până la sfârșitul 

anului 2011, propuneri:

 − de instituire a unui sistem de capital de risc la nivel euro-

pean, pe baza FEI și a altor instituţii fi nanciare relevante 

și în cooperare cu operatorii naţionali;

 − de extindere a mecanismului de fi nanţare cu partajarea 

riscurilor; și

 − de evaluare a celor mai bune modalităţi de a răspunde 

nevoilor întreprinderilor inovatoare cu creștere rapidă, 

printr-o abordare din perspectiva pieţei. În acest sens, 

Comisia este invitată, de asemenea, să examineze feza-

bilitatea unui sistem de cercetare pentru inovare adresat 

întreprinderilor mici.

23. Atunci când întreprind măsuri de consolidare fi scală, sta-

tele membre ar trebui să acorde prioritate cheltuielilor care 

favorizează creșterea durabilă, în domenii precum cerceta-

rea și inovarea, educaţia și energia. 

24. Astfel de eforturi ar trebui însoţite de măsuri clare de 

reformă în vederea consolidării efi cienţei sistemelor de 

cercetare și inovare ale statelor membre. La nivel naţional, 

statele membre reamintesc disponibilitatea lor de a aloca 

cel puţin 50 % din venitul generat de schema de comerci-

alizare a certifi catelor de emisii pentru fi nanţarea acţiunilor 

din domeniul climatic, inclusiv a proiectelor inovatoare. 

De asemenea, acestea ar trebui să îmbunătăţească utiliza-

II. INOVARE

16. Investiţiile în educaţie, cercetare, tehnologie și inovare 

reprezintă vectorul principal al creșterii, iar ideile inovatoare 

care pot fi  transformate în noi produse și servicii comerci-

alizabile contribuie la stimularea creșterii economice și la 

crearea unor locuri de muncă de calitate. Consiliul Euro-

pean a solicitat punerea în aplicare a unei abordări strate-

gice și integrate în vederea stimulării inovării și a valorifi cării 

integrale a capitalului intelectual al Europei, în benefi ciul 

cetăţenilor, al întreprinderilor (în special IMM-uri) și al 

cercetătorilor. Acesta va monitoriza progresele înregistrate 

în cadrul acţiunilor ulterioare Strategiei Europa 2020. 

17. Din acest punct de vedere, Consiliul European a luat act 

de tendinţele și de evoluţiile scoase în evidenţă de actualul 

Tablou de bord privind inovarea al Comisiei. Acesta a invi-

tat Comisia să dezvolte rapid un indicator integrat unic 

pentru a permite o mai bună monitorizare a progreselor 

în domeniul inovării. Consiliul va urmări în continuare 

evoluţiile privind chestiunile sus-menţionate.

18. Inovarea contribuie la abordarea celor mai importante 

provocări societale cu care ne confruntăm. Experienţa și 

resursele Europei trebuie mobilizate într-un mod coerent, 

iar sinergiile dintre UE și statele membre trebuie promovate 

pentru a garanta că inovaţiile care prezintă avantaje pentru 

societate ajung mai rapid pe piaţă. Ar trebui dezvoltată pro-

gramarea comună. Lansarea parteneriatului-pilot pentru 

inovare privind îmbătrânirea activă și sănătoasă este un pas 

important în contextul respectiv. Monitorizarea periodică 

efectuată de Consiliu va fi  necesară pentru atingerea obiec-

tivelor pe termen lung, precum și a ţintelor concrete care 

urmează să fi e stabilite în fi ecare an. Consiliul va adopta 

deciziile politice necesare referitoare la viitoarele partene-

riate pentru inovare, înainte de lansarea acestora.

19. Europa are nevoie de un spaţiu de cercetare unifi cat pen-

tru a atrage talente și investiţii. Prin urmare, defi cienţele 

restante trebuie abordate rapid, iar Spaţiul european de cer-

cetare trebuie fi nalizat până în 2014, pentru a crea o piaţă 

unică autentică pentru cunoștinţe, cercetare și inovare. 

În special, ar trebui depuse eforturi pentru îmbunătăţirea 

mobilităţii și a perspectivelor de carieră ale cercetătorilor, 

a mobilităţii studenţilor din ciclurile postuniversitare și 

a atractivităţii Europei pentru cercetătorii străini. În plus, 

informaţiile privind cercetarea și dezvoltarea fi nanţate din 

fonduri publice ar trebui difuzate mai bine, în condiţiile res-

pectării drepturilor de proprietate intelectuală, în special 

prin stabilirea unui inventar al programelor de cercetare și 

dezvoltare fi nanţate de UE, coordonat cu inventare similare 

ale programelor de cercetare și dezvoltare fi nanţate la nivel 

naţional.

20. Ar trebui încurajate investiţiile private în produse și servicii 

inovatoare, în special prin îmbunătăţirea condiţiilor-cadru. 

În această privinţă, Comisia este invitată:
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30. Consiliul European din martie va adopta, de asemenea, 

decizia fi nală privind modifi carea limitată a tratatului în 

vederea instituirii Mecanismului european de stabilitate. 

31. Consiliul European a salutat declaraţia anexată a șefi lor de 

stat sau de guvern din zona euro și a instituţiilor UE. 

IV. RELAŢII EXTERNE

32. Consiliul European a adoptat o declaraţie privind Egiptul 

și situaţia din regiune (anexa II).

33. Consiliul European a subliniat că evoluţiile din regiunea 

mediteraneeană dau un caracter și mai urgent obligaţiei 

de a respecta acordurile de pace anterioare și realizării de 

progrese rapide în procesul de pace din Orientul Mijlociu. 

Consiliul European a declarat că așteaptă o contribuţie sub-

stanţială la acest proces din partea reuniunii Cvartetului 

care se va desfășura la 5 februarie 2011 la München.

34. Consiliul European a aprobat Concluziile privind Bela-

rus, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 31 ianuarie, 

inclusiv decizia de a impune măsuri restrictive. Uniunea 

Europeană își reafirmă hotărârea fermă de a consolida 

angajamentul său în ceea ce privește societatea civilă din 

Belarus. Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul 

faţă de politica sa de dialog critic, inclusiv prin intermediul 

dialogului și al Parteneriatului estic, cu condiţia respectării 

principiilor democraţiei, a statului de drept și a drepturilor 

omului. Consiliul Afaceri Externe va reexamina cu regula-

ritate situaţia din Belarus, fi ind pregătit să aibă în vedere, 

după caz, noi măsuri punctuale în toate domeniile. 

***

ANEXA I

DECLARA ŢIA ȘEFILOR DE STAT 
SAU DE GUVERN DIN ZONA EURO 

ȘI A INSTITUŢIILOR UE

În urma declaraţiei lor din decembrie 2010, și reiterându-și dispo-

nibilitatea de a face tot ce este necesar pentru a asigura stabilitatea 

zonei euro în ansamblu, șefi i de stat sau de guvern din zona euro 

și instituţiile UE au analizat progresele înregistrate în procesul de 

implementare a strategiei globale de menţinere a stabilităţii fi nan-

ciare și de asigurare a faptului că zona euro va ieși mai puternică 

din criză. 

Această strategie cuprinde pachetul legislativ privind guvernanţa 

economică, simulările de criză și soluţiile de însănătoșire a secto-

rului fi nanciar, precum și implementarea Semestrului european. În 

plus, s-a convenit asupra următoarelor etape ca parte a pachetului 

global care urmează să fi e fi nalizat în martie:

• continuarea punerii în aplicare cu succes a programelor 

existente împreună cu Grecia și Irlanda;

rea fondurilor structurale existente alocate proiectelor de 

cercetare și inovare. 

25. Simplifi carea instrumentelor UE care vizează promovarea 

cercetării, a dezvoltării și a inovării reprezintă un element 

esenţial în vederea facilitării adoptării acestora de către cei 

mai buni oameni de știinţă și de cele mai inovatoare între-

prinderi, în special prin obţinerea unui acord între institu-

ţiile relevante cu privire la un nou echilibru între încredere 

și control, precum și între asumarea riscurilor și evitarea 

acestora. Comisia este invitată să prezinte propuneri până 

la sfârșitul acestui an, garantând faptul că gama completă 

de instrumente de fi nanţare a cercetării și inovării converge 

către un cadru strategic comun. Ar trebui examinată elabo-

rarea unor mecanisme de fi nanţare adecvate pentru fi nan-

ţarea proiectelor europene majore care reprezintă vectori 

importanţi ai cercetării și inovării. Este esenţial, mai mult 

ca oricând, să fi e îmbunătăţită efi cienţa cheltuielilor publice 

la nivel naţional și la nivelul UE. În acest sens, simplifi carea 

Regulamentului fi nanciar ar trebui adoptată până la sfârșitul 

anului, pentru a asigura mecanisme de execuţie efi ciente 

pentru politicile UE.

III. SITUAŢIA ECONOMICĂ

26. Consiliul European a analizat situaţia economică și a luat 

act de faptul că perspectiva economică globală se îmbunătă-

ţește, deși persistă difi cultăţi importante. Acesta a convenit 

asupra căii de urmat până la Consiliul European din martie. 

27. Consiliul European a solicitat Consiliului să ajungă în 

martie la o abordare generală referitoare la propunerile 

legislative ale Comisiei privind guvernanţa economică, 

asigurând punerea în aplicare deplină a recomandărilor 

Grupului operativ, astfel încât să se ajungă la un acord fi nal 

cu Parlamentul European până la sfârșitul lui iunie. Aceasta 

va permite consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere 

și punerea în aplicare a unui nou cadru macroeconomic. 

28. Acesta a solicitat Autorităţii bancare europene și altor auto-

rităţi relevante să efectueze simulări de criză ambiţioase, iar 

statelor membre să garanteze că există planuri concrete, 

conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, pentru 

toate cazurile în care o bancă se dovedește a fi  vulnerabilă 

în urma simulărilor de criză. 

29. În contextul Semestrului european și pe baza analizei anuale 

a creșterii prezentate de Comisie, Consiliul European din 

martie va identifi ca priorităţile reformelor structurale și ale 

consolidării fi scale pentru următoarea etapă a programelor 

de stabilitate și de convergenţă, precum și în ceea ce privește 

domeniile de competenţă ale UE, inclusiv piaţa unică. Pe 

baza acestora, și ghidându-se după orientările integrate 

Europa 2020, statele membre sunt invitate să înainteze în 

aprilie programe naţionale de reformă, precum și programe 

de stabilitate sau de convergenţă. 
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represiune. Toate părţile ar trebui să dea dovadă de reţinere, să 

evite noi violenţe și să iniţieze un proces de tranziţie ordonat către 

un guvern de largă reprezentare. Consiliul European a subliniat că 

acest proces de tranziţie trebuie să înceapă acum. Relaţia dintre UE 

și Egipt trebuie să se bazeze pe principiile cuprinse în Acordul de 

asociere și pe angajamentele asumate. 

Consiliul European a salutat expresia pașnică și demnă de către 

popoarele tunisian și egiptean a aspiraţiilor lor legitime, democra-

tice, economice și sociale care sunt în acord cu valorile promo-

vate de Uniunea Europeană pe plan intern și în lume. Consiliul 

European a subliniat că ar trebui ca aspiraţiilor democratice ale 

cetăţenilor să li se răspundă prin dialog și reforme politice, în 

condiţiile respectării depline a drepturilor omului și a libertăţilor 

fundamentale, și prin alegeri libere și corecte. Consiliul European 

a invitat toate părţile să se angajeze într-un dialog real în acest scop. 

Uniunea Europeană este hotărâtă să acorde sprijin deplin procesu-

lui de tranziţie către guvernanţă democratică, pluralism, oportuni-

tăţi îmbunătăţite de prosperitate economică și incluziune socială, 

precum și către o stabilitate regională consolidată. Consiliul Euro-

pean își exprimă angajamentul faţă de un nou parteneriat care să 

implice un sprijin mai efi cient pe viitor pentru ţările care urmăresc 

reforme politice și economice, inclusiv prin intermediul politicii 

europene de vecinătate și al Uniunii pentru Mediterana. 

În acest context, Consiliul European:

 − a invitat Înaltul Reprezentant să trasmită mesajul nostru 

cu ocazia vizitei pe care o va efectua în curând în Tunisia 

și Egipt;

 − a invitat Înaltul Reprezentant să elaboreze, în cadrul 

acestui parteneriat, un pachet de măsuri având drept 

obiectiv sprijinul Uniunii Europene acordat procesului 

de tranziţie și transformare (consolidarea instituţiilor 

democratice, promovarea guvernanţei democratice și 

a justiţiei sociale, precum și oferirea de asistenţă pentru 

pregătirea și desfășurarea de alegeri libere și corecte); și 

să coreleze mai strâns politica europeană de vecinătate 

și Uniunea pentru Mediterana cu aceste obiective; și

 − a invitat Înaltul Reprezentant și Comisia să adapteze 

rapid instrumentele Uniunii Europene, să pună la dis-

poziţie ajutor umanitar și să propună măsuri și proiecte 

pentru stimularea cooperării, schimburilor și investiţiilor 

în regiune, în scopul promovării dezvoltării economice 

și sociale, inclusiv un statut avansat pentru Tunisia.

• evaluarea de către Comisie în colaborare cu BCE a pro-

greselor realizate în statele membre din zona euro, în ceea 

ce privește punerea în aplicare a măsurilor adoptate pen-

tru a consolida poziţiile fi scale și perspectivele de creștere 

economică;

• propuneri concrete ale Eurogrupului referitoare la consoli-

darea FESF, în vederea asigurării efi cienţei necesare pentru 

a oferi sprijinul corespunzător;

• fi nalizarea, sub conducerea președintelui Eurogrupului, 

a caracteristicilor operaţionale ale Mecanismului euro-

pean de stabilitate, în conformitate cu mandatul convenit 

în decembrie. 

Pe baza noului cadru privind guvernanţa economică, șefi i de stat 

sau de guvern vor continua demersurile în vederea obţinerii unui 

nou standard de calitate a coordonării politicilor economice în 

zona euro pentru a spori competitivitatea, ceea ce va conduce la 

un grad mai înalt de convergenţă fără a periclita piaţa unică. Sta-

tele care nu sunt membre ale zonei euro vor fi  invitate să participe 

la procesul de coordonare. Președintele Consiliului European va 

desfășura consultări cu șefi i de stat sau de guvern din statele mem-

bre ale zonei euro și va înainta ulterior un raport care să identifi ce 

modalităţile concrete de urmat în conformitate cu Tratatul. În acest 

scop, acesta va coopera îndeaproape cu președintele Comisiei. De 

asemenea, se va asigura că șefi i de stat sau de guvern din statele 

membre interesate care nu fac parte din zona euro sunt implicaţi 

în acest proces în mod corespunzător. 

***

ANEXA II

DECLARA ŢIE PRIVIND EGIPTUL 
ȘI SITUAŢIA DIN REGIUNE

Consiliul European urmărește cu cel mai mare interes situaţia în 

curs de deteriorare din Egipt. Consiliul a condamnat în termenii cei 

mai fermi violenţele și pe cei care fac uz de violenţă și care o încu-

rajează. Acesta a subliniat dreptul tuturor cetăţenilor de a demon-

stra liber și pașnic, sub protecţia corespunzătoare a autorităţilor 

de aplicare a legii. Orice încercare de îngrădire a fl uxului liber de 

informaţii, inclusiv agresarea și intimidarea ziariștilor și a apărăto-

rilor drepturilor omului, este inacceptabilă. 

Consiliul European a invitat autorităţile egiptene să răspundă 

aspiraţiilor poporului egiptean prin reforme politice și nu prin 
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sprijinul său deplin în conformitate cu priorităţile poporului 

egiptean și a iniţiat un dialog cu guvernul egiptean recent 

numit.

6. Situaţia din Libia continuă să reprezinte un motiv de îngri-

jorare profundă. Ne exprimăm solidaritatea puternică faţă 

de poporul libian și de victimele din această ţară. Condam-

năm în mod ferm represaliile violente ale regimului libian 

împotriva cetăţenilor săi, precum și încălcarea fl agrantă și 

sistematică a drepturilor omului. Salutăm Rezoluţia 1970 

a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unire 

și sesizarea Curţii Penale Internaţionale cu privire la situa-

ţia din Libia. Utilizarea forţei împotriva civililor, în special 

prin mijloace militare, este inacceptabilă și trebuie oprită 

imediat. Siguranţa populaţiei trebuie asigurată prin toate 

mijloacele necesare. Consiliul European își exprimă pro-

funda îngrijorare cu privire la atacurile împotriva civililor, 

inclusiv pe calea aerului. Pentru a proteja populaţia civilă, 

statele membre vor examina toate opţiunile necesare, cu 

condiţia să existe o necesitate care să poată fi  demonstrată, 

un temei juridic clar și sprijin din regiune. Responsabilii vor 

fi  trași la răspundere și vor suporta consecinţe grave. Vom 

coopera cu Organizaţia Naţiunilor Unite, cu Liga Arabă, cu 

Uniunea Africană și cu partenerii noștri internaţionali pen-

tru a răspunde crizei. Solicităm organizarea rapidă a unei 

reuniuni la nivel înalt între Liga Arabă, Uniunea Africană 

și Uniunea Europeană.

7. Colonelul Khadafi  trebuie să se retragă imediat de la putere. 

Regimul acestuia și-a pierdut toată legitimitatea și nu mai 

reprezintă un interlocutor pentru UE. Aceasta a adoptat 

măsuri restrictive împotriva conducerii ţării și a entităţilor 

care deţin active substanţiale controlate de regim și este 

pregătită să adopte noi sancţiuni. 

8. Obiectivul este ca Libia să se angajeze rapid într-o tranziţie 

ordonată către democraţie, prin intermediul unui dialog 

extins. Uniunea Europeană salută și încurajează consiliul 

naţional interimar de tranziţie, bazat în Benghazi, pe care îl 

consideră un interlocutor politic. Uniunea Europeană este 

pregătită să ajute Libia să construiască un stat constituţio-

nal și să dezvolte statul de drept. Aceasta este pregătită să 

răspundă solicitărilor poporului libian de a sprijini redema-

rarea economiei libiene.

9. Urgenţa umanitară din Libia și de la frontierele acesteia 

atinge dimensiuni îngrijorătoare, agravate de mișcările 

migratorii masive generate de evenimente. Asigurarea 

evacuării în condiţii de siguranţă a cetăţenilor UE și a altor 

resortisanţi care doresc să părăsească zonele de confl ict 

rămâne o prioritate. Uniunea Europeană și statele sale 

membre au mobilizat ajutor umanitar și se angajează să 

1. Consiliul European s-a reunit astăzi în cadrul unei reuniuni 

extraordinare pentru a purta discuţii cu privire la evoluţia 

situaţiei din Libia și din regiunea vecinătăţii sudice și pentru 

a stabili orientarea politică și priorităţile pentru viitoarea 

politică și viitoarele acţiuni ale UE. 

2. Revoltele democratice aduc schimbări fundamentale în 

vecinătatea sudică, oferind noi speranţe și oportunitatea de 

a construi un viitor bazat pe democraţie, pluralism, statul 

de drept, drepturile omului și justiţie socială. Progresul și 

democraţia sunt legate intrinsec. Consiliul European salută 

curajul de care a dat dovadă populaţia din regiune și rea-

fi rmă faptul că aceasta trebuie să își decidă singură viitorul 

prin mijloace pașnice și democratice. 

3. Toate ţările din regiune trebuie să întreprindă reforme poli-

tice și economice sau să accelereze ritmul acestora. Uni-

unea Europeană va sprijini toate măsurile care urmăresc 

transformarea democratică, sisteme politice care permit 

o schimbare pașnică, creșterea economică și prosperitatea, 

precum și o distribuire mai echitabilă a benefi ciilor perfor-

manţei economice. În acest context, Consiliul European 

salută călduros anunţul Regelui Marocului cu privire la 

înfiinţarea unui comitet consultativ în scopul pregătirii 

unei revizuiri a constituţiei, care urmează să fi e prezentată 

spre aprobare poporului marocan. Progresul partenerilor 

în direcţia transformării va atrage sprijinul UE. Dezvolta-

rea unor instituţii democratice puternice reprezintă unul 

dintre obiectivele-cheie, iar consolidarea legăturilor la nivel 

parlamentar între Europa și regiune reprezintă un element 

esenţial.

4. În ceea ce privește Tunisia, Consiliul European salută anun-

ţarea desfășurării de alegeri pentru o adunare constituantă 

la 24 iulie 2011. În strânsă consultare cu autorităţile tunisi-

ene, UE este pregătită să asigure sprijinul necesar în această 

privinţă, inclusiv prin acordarea statutului avansat Tunisiei. 

De îndată ce autorităţile tunisiene vor fi  pregătite, UE este 

dispusă să ofere sprijin în vederea abordării provocărilor 

economice și sociale cu care se confruntă Tunisia. Uniunea 

Europeană va rămâne angajată pe termen lung, în scopul de 

a promova dezvoltarea economică și socială. Solidaritatea 

de care a dat dovadă poporul tunisian faţă de refugiaţii din 

Libia merită elogiul și susţinerea noastră.

5. Consiliul European sprijină tranziţia democratică din Egipt. 

Consiliul European salută prezentarea rapidă a primelor 

propuneri de modifi care a constituţiei și încurajează auto-

rităţile egiptene să rămână în continuare angajate pe calea 

reformei politice și să creeze un mediu propice unei tran-

ziţii democratice profunde, inclusiv prin ridicarea stării de 

urgenţă. Uniunea Europeană este pregătită să mobilizeze 
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mod mai adecvat nevoile actuale. În acest context, Comisia 

și Înaltul Reprezentant ar trebui să acorde prioritate unor 

abordări specifi ce fi ecărei ţări, bazate pe performanţe. 

14. Într-o perspectivă pe termen mediu, Consiliul European 

solicită un nou parteneriat cu regiunea, în conformitate cu 

declaraţia sa din 4 februarie 2011. În acest context, salută 

călduros comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului 

Reprezentant care propune un parteneriat pentru demo-

craţie și prosperitate împărtășită cu ţările sud-meditera-

neene pe baza unei abordări diferenţiate și orientate spre 

stimulente, care să reunească toate instrumentele UE. Un 

astfel de parteneriat ar trebui, de asemenea, să se întemeieze 

pe o integrare economică mai aprofundată, un acces mai 

larg pe piaţă și cooperare politică. Solicită Consiliului să exa-

mineze rapid propunerile pe care le conţine comunicarea 

și în special, condiţiile în care poate fi  consolidat sprijinul 

UE faţă de partenerii săi. Consiliul European așteaptă cu 

interes viitoarea comunicare a acestora cu privire la politica 

europeană de vecinătate.

15. Va fi  de asemenea esenţial să li se ofere ţărilor respective 

mijloacele pentru a-și reconstrui și a-și moderniza econo-

miile. Dezvoltarea economică și perspectivele de angajare, 

în special pentru tineret, prezintă o importanţă capitală 

pentru stabilizarea democraţiei. Consiliul ar trebui să con-

vină de urgenţă asupra propunerilor afl ate încă în discuţie 

referitoare la regulile de origine paneuromediteraneene, 

iar Comisia este invitată să prezinte propuneri privind noi 

mijloace de stimulare a comerţului și a investiţiilor directe 

în regiune, pe termen scurt, mediu și lung. De asemenea, 

revitalizarea turismului în regiune este o chestiune urgentă. 

Consiliul ar trebui examineze rapid propunerile Comi-

siei privind utilizarea fondurilor restituite de către Banca 

Europeană de Investiţii și ar trebui să analizeze noi posibi-

lităţi de a spori capacitatea globală a BEI de a oferi sprijin 

fi nanciar. Coordonarea cu alte instituţii internaţionale este 

importantă.

16. Desprinzând învăţăminte din cele întâmplate, Uniunea 

Europeană este de asemenea pregătită să revizuiască misi-

unile Uniunii pentru Mediterana, cu obiectivul de a pro-

mova democraţia și de a consolida stabilitatea în regiune. Ar 

trebui să se imprime un nou impuls unor măsuri și proiecte 

concrete, cu scopul de a întări instituţiile democratice, liber-

tatea de exprimare, inclusiv accesul neîngrădit la internet, 

de a consolida societatea civilă, de a sprijini economia, de 

a reduce sărăcia și de a aborda nedreptatea socială. 

17. Uniunea Europeană este conștientă de impactul politic și 

economic mai larg al acestor evenimente asupra regiunii 

extinse și invită la reactivarea Procesului de pace din Ori-

entul Mijlociu. 

sprijine în continuare populaţia din Libia și persoanele 

care trec frontierele acestei ţări, în strânsă cooperare cu 

Înaltul Comisar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

Refugiaţi, Ofi ciul pentru Coordonarea Afacerilor Umani-

tare, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Comite-

tul Internaţional al Crucii Roșii, Federaţia Internaţională 

a Societăţilor de Cruce Roșie și Semilună Roșie și cu orga-

nizaţii neguvernamentale. Uniunea Europeană solicită 

tuturor părţilor implicate să permită accesul agenţiilor și 

organizaţiilor umanitare în orice zonă în care este nevoie 

de ajutor. În acest scop, Uniunea Europeană își va consolida 

coordonarea în vederea asigurării unei utilizări coerente 

și efective a activelor și a capacităţilor, în conformitate cu 

principiile umanitare. 

10. Statele membre cel mai direct vizate de mișcările migratorii 

au nevoie de solidaritatea noastră concretă. UE și statele 

sale membre sunt pregătite să asigure sprijinul necesar 

pe măsură ce situaţia evoluează. Uniunea Europeană va 

continua, în special prin operaţia Frontex Hermes 2011, să 

monitorizeze îndeaproape impactul evenimentelor asupra 

mișcărilor migratorii, atât în interiorul regiunii, cât și dinspre 

aceasta. În special, statele membre sunt îndemnate să fur-

nizeze Frontex mai multe resurse umane și tehnice, după 

cum se dovedește necesar. Comisia este invitată să pună la 

dispoziţie resurse suplimentare. Consiliul European solicită 

să se ajungă la un acord rapid asupra regulamentului de 

consolidare a capacităţilor agenţiei. 

11. Uniunea Europeană se va consulta cu ţările din regiune 

vizate, cu privire la sprijinul fi nanciar și tehnic necesar în 

vederea îmbunătăţirii controlului și a gestionării frontiere-

lor și la măsurile de facilitare a returnării migranţilor către 

ţările lor de origine. Consiliul European invită Consiliul JAI 

să se reunească fără întârziere. În plus, Consiliul, în coope-

rare cu Comisia, este invitat să prezinte, înainte de Consiliul 

European din iunie, un plan pentru dezvoltarea capacităţi-

lor de gestionare a fl uxurilor de migraţie și de refugiaţi. 

12. Ar trebui promovată o abordare cuprinzătoare a migra-

ţiei, în acord cu abordarea globală a UE. În acest context, 

Uniunea Europeană trebuie, de asemenea, să răspundă 

provocării mobilităţii și să promoveze contactele între per-

soane, utilizând instrumente precum parteneriatele pentru 

mobilitate cu toţi partenerii ale căror procese de reformă 

sunt sufi cient de avansate și cooperând în combaterea trafi -

cului de persoane și a imigraţiei ilegale. Comisia este invitată 

să prezinte propuneri pentru a încuraja schimburile între 

tineretul european și cel sud-mediteraneean.

13. La un nivel mai general, parteneriatele și programele de 

asistenţă existente vor fi  revizuite rapid, în strânsă cooperare 

cu partenerii noștri din regiune, astfel încât să vizeze într-un 
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Eurogrupului din 28 noiembrie 2010, care defi nește ele-

mentele-cheie ale MES (a se vedea anexa II). Următoarele 

concluzii au fost elaborate în urma discuţiei: 

• Capacitatea de fi nanţare

MES va dispune de o capacitate efectivă de creditare de 

500 de miliarde EUR. Pe durata tranziţiei de la FESF la 

MES, capacitatea consolidată de creditare nu va depăși 

această sumă. Capacitatea efectivă de creditare a MES va 

fi  asigurată prin stabilirea unui mix corespunzător între 

capitalul vărsat, capitalul nevărsat și garanţii. Se va stabili un 

calendar pentru vărsarea treptată de capital, cu respectarea 

deplină a procedurilor parlamentare naţionale.

Până la intrarea în vigoare a MES, capacitatea de creditare 

convenită de 440 de miliarde EUR a FESF va deveni deplin 

operaţională.

• Instrumente

Șefi i de stat sau de guvern reamintesc faptul că MES va 

furniza asistenţă fi nanciară la solicitarea unui membru al 

zonei euro și atunci când o astfel de intervenţie este con-

siderată indispensabilă pentru garantarea stabilităţii zonei 

euro în ansamblu. Orice decizie în acest sens va fi  luată în 

unanimitate pe baza unei analize a sustenabilităţii datoriei 

statului membru vizat, desfășurată de Comisie și de FMI, 

în colaborare cu BCE. Asistenţa fi nanciară va face obiectul 

unei condiţionalităţi stricte în cadrul unui program de ajus-

tare macroeconomică.

Asistenţa fi nanciară din partea MES și FESF va lua forma 

unor împrumuturi. Cu toate acestea, în vederea optimizării 

efi cienţei sprijinului lor din punctul de vedere al costurilor, 

MES și FESF pot interveni de asemenea, cu titlu excepţio-

nal, pe piaţa primară a datoriei în contextul unui program 

cu o condiţionalitate strictă.

• Condiţii fi nanciare

În stabilirea preţurilor în cadrul FESF ar trebui operată 

o reducere pentru a ţine seama de sustenabilitatea datoriei 

în ţările benefi ciare, acestea rămânând totodată deasupra 

costurilor de fi nanţare ale facilităţii, cu o marjă adecvată 

pentru risc și în conformitate cu principiile FMI de stabilire 

a preţurilor.

Pe acest fundal și având în vedere angajamentele asumate 

de Grecia în contextul programului său de ajustare, rata 

dobânzii la creditele pentru această ţară va fi  ajustată cu 

100 de puncte de bază. De asemenea, maturitatea pentru 

1. A fost aprobat Pactul pentru euro care stabilește o coor-

donare mai strânsă a politicii economice pentru compe-

titivitate și convergenţă (document anexat). Pactul va fi  

prezentat Consiliului European din 24-25 martie 2011, 

pentru ca statele membre care nu fac parte din zona euro 

să indice dacă doresc să participe la pact. În același timp, 

statele membre din zona euro vor indica primele măsuri pe 

care se angajează să le pună în aplicare în temeiul pactului, 

în cursul anului următor.

2. Șefi i de stat sau de guvern din zona euro au evaluat progre-

sele înregistrate de la reuniunea Consiliului European din 

4 februarie 2011 în privinţa unui răspuns cuprinzător la 

criză, în vederea fi nalizării acestui pachet pentru Consiliul 

European din 24-25 martie.

3. Aceștia salută progresele realizate în punerea în aplicare 

a programelor în desfășurare ale FMI/UE în Grecia și 

Irlanda și angajamentul ferm

 − al Greciei în direcţia continuării riguroase a reforme-

lor structurale, a intensifi cării consolidării capacităţilor 

de punere în aplicare a acestora, a fi nalizării complete 

și rapide a programului de privatizare și de dezvoltare 

a sectorului imobiliar în valoare de 50 de miliarde EUR 

pe care l-a anunţat, precum și a introducerii unui cadru 

fi scal strict și stabil, cu temeiul juridic cel mai puternic 

posibil, care urmează să fi e decis de guvernul elen;

 − al Irlandei de a introduce un cadru fi scal strict și stabil, cu 

temeiul juridic cel mai solid cu putinţă și de a respecta 

obiectivele fiscale prin măsuri privind reducerile de 

cheltuieli și creșterile de venituri, astfel cum se prevede 

în program.

4. În urma declaraţiei lor din 4 februarie privind evaluarea de 

către Comisie, în colaborare cu BCE, a punerii în aplicare 

a măsurilor adoptate pentru a consolida poziţiile fi scale și 

perspectivele de creștere economică, șefi i de stat sau de 

guvern salută progresele înregistrate în anumite ţări. În 

special, șefi i de stat și de guvern, președintele Comisiei și 

președintele BCE salută și sprijină pachetul de măsuri de 

amploare anunţat de Portugalia astăzi în ceea ce privește 

reformele structurale, fi scale și fi nanciare.

5. Șefi i de stat și de guvern din zona euro invită miniștrii de 

fi nanţe să își fi nalizeze lucrările cu privire la Mecanismul 

european de stabilitate și la Fondul european de stabili-

tate financiară, în timp util pentru Consiliul European 

din 24-25 martie 2011. Aceste lucrări ar trebui să urmeze 

în mod strict și să pună în aplicare pe deplin concluziile 

Consiliului European din decembrie 2010 și declaraţia 

Declaraţia șefi lor de stat sau de guvern din zona euro – 

11 martie 2011 

Șefi i de stat sau de guvern din zona euro au adoptat următoarele concluzii:
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Acest efort reînnoit în direcţia unei coordonări mai strânse a poli-

ticii economice pentru competitivitate și convergenţă se bazează 

pe patru norme directoare: 

a. Acesta va fi  conform cu guvernanţa economică existentă în 

UE și o va consolida pe aceasta, furnizând totodată o valoare 

adăugată. Va fi  coerent cu instrumentele existente și se va 

baza pe acestea (UE 2020, Semestrul european, Orientările 

integrate, Pactul de stabilitate și de creștere și noul cadru de 

supraveghere macroeconomică). Acesta va implica un efort 

special care va depăși ceea ce există în prezent și va include 

angajamente și acţiuni concrete care vor fi  mai ambiţioase 

decât cele deja convenite și vor fi  însoţite de un calendar de 

punere în aplicare. Aceste noi angajamente vor fi  ulterior 

incluse în programele naţionale de reformă și cele de stabili-

tate și vor face obiectul cadrului de supraveghere periodică, 

cu un rol central puternic de monitorizare a punerii în aplicare 

a angajamentelor jucat de Comisie și cu implicarea tuturor 

formaţiunilor relevante ale Consiliului și a Eurogrupului. Par-

lamentul European își va juca pe deplin rolul, în conformitate 

cu competenţele care îi revin. Partenerii sociali vor fi  pe deplin 

implicaţi la nivelul UE, prin intermediul reuniunii tripartite la 

nivel înalt pe teme sociale. 

b. Acesta va fi  bine direcţionat, va fi  orientat spre acţiune și 

va acoperi domenii de politică prioritare esenţiale pentru 

promovarea competitivităţii și a convergenţei. Se va axa 

pe acţiuni în cadrul cărora competenţa le revine statelor 

membre. În domeniile de politică alese, la nivelul șefi lor 

de stat sau de guvern se va conveni asupra unor obiective 

comune. Statele membre participante vor urmări aceste 

obiective prin intermediul propriului lor mix de politici, 

ţinând seama de provocările specifi ce cu care se confruntă.

c. În fi ecare an, fi ecare șef de stat sau de guvern își va asuma 

angajamente naţionale concrete. În acest sens, statele mem-

bre vor ţine seama de bunele practici și se vor raporta la cele 

mai bune rezultate, atât în interiorul Europei, cât și în raport 

cu alţi parteneri strategici. 

Îndeplinirea angajamentelor și progresul în direcţia obiec-

tivelor strategice comune vor fi  monitorizate la nivel politic 

de către șefi i de stat sau de guvern din zona euro și de ţările 

participante, anual, pe baza unui raport al Comisiei. De ase-

menea, statele membre se angajează să își consulte partenerii 

cu privire la orice reformă economică majoră cu potenţiale 

efecte de contaminare, înainte de adoptarea acesteia. 

d. Statele membre din zona euro sunt pe deplin angajate faţă 

de fi nalizarea pieţei unice, care este esenţială pentru promo-

varea competitivităţii în UE și în zona euro. Acest proces 

va fi  în deplină conformitate cu tratatul. Pactul va respecta 

pe deplin integritatea pieţei unice. 

Obiectivele noastre

Statele membre din zona euro se angajează să ia toate măsurile 

necesare pentru a urmări obiectivele prezentate în continuare: 

toate împrumuturile din cadrul programului pentru Grecia 

va crește la 7,5 ani, în conformitate cu FMI.

Miniștrii de fi nanţe vor specifi ca modalităţile de punere în 

aplicare a acestor decizii.

6. Toate statele membre vor garanta că sunt în vigoare planuri 

concrete, conforme cu normele UE privind ajutoarele de 

stat, pentru a aborda situaţia băncilor care dau dovadă de 

anumite vulnerabilităţi în cadrul simulărilor de criză care 

vor fi  fi nalizate până în vară. 

7. Șefi i de stat sau de guvern le solicită miniștrilor de fi nanţe 

să își fi nalizeze lucrările cu privire la cele șase propuneri 

legislative ale Comisiei referitoare la guvernanţa econo-

mică și să ajungă, înainte de sfârșitul lunii martie, la o abor-

dare generală care să asigure punerea în aplicare deplină 

a recomandărilor grupului operativ. În acest context, aceștia 

convin asupra faptului că stabilirea unei valori numerice de 

referinţă de 1/20 pentru reducerea datoriei, care urmează să 

fi e evaluată ţinându-se seama de toţi factorii relevanţi, astfel 

cum se menţionează în propunerea Comisiei, ar trebui să 

facă parte integrantă din acest pachet. Cu toţii sprijină adop-

tarea proiectului de directivă privind cadrul fi scal naţional. 

În procesul de luare a deciziilor cu privire la măsurile din 

cadrul PSC, Consiliul trebuie, ca regulă generală, să urmeze 

recomandările Comisiei sau să își explice poziţia în scris.

8. Șefi i de stat sau de guvern convin asupra faptului că introdu-

cerea unei taxe pe tranzacţiile fi nanciare ar trebui analizată 

și dezvoltată în continuare la nivelul zonei euro, al UE și la 

nivel internaţional.

***

ANEXA I

UN PACT PENTRU EURO
O COORDONARE MAI STRÂNSĂ A POLITICII 

ECONOMICE PENTRU COMPETITIVITATE 
ȘI CONVERGENŢĂ

Șefi i de stat și de guvern din zona euro au decis să adopte un pact 

pentru euro pentru a consolida pilonul economic al uniunii mone-

tare, pentru a obţine o nouă calitate a coordonării politicii econo-

mice în zona euro, pentru a îmbunătăţi competitivitatea, ducând 

astfel la un grad mai ridicat de convergenţă. Pactul se axează în 

principal pe domeniile care ţin de competenţa naţională și sunt 

esenţiale pentru creșterea competitivităţii și evitarea unor dezechi-

libre dăunătoare. Competitivitatea este esenţială pentru a contribui 

la creșterea mai rapidă și mai durabilă a UE pe termen mediu și 

lung, la producerea unor niveluri mai ridicate ale veniturilor pen-

tru cetăţeni, precum și la conservarea modelelor noastre sociale. 

Statele membre ale UE care nu sunt membre ale zonei euro sunt 

invitate să participe pe o bază voluntară. 
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• asigurarea faptului că acordurile de stabilire a salariilor 

în sectorul public susţin eforturile de competitivitate 

din sectorul privat (ţinând seama de efectul important 

de barometru pe care îl au salariile din sectorul public.) 

(ii) măsuri pentru creșterea productivităţii, cum ar fi : 

• continuarea deschiderii sectoarelor protejate prin 

măsuri adoptate la nivel naţional pentru îndepărtarea 

restricţiilor nejustifi cate privind serviciile profesionale 

și sectorul vânzărilor cu amănuntul, pentru a  pro-

mova concurenţa și efi cienţa, cu respectarea deplină 

a acquis-ului comunitar;

• eforturi specifi ce pentru îmbunătăţirea sistemelor de 

educaţie și promovarea cercetării și dezvoltării, a ino-

vaţiei și a infrastructurii; 

• măsuri pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, mai 

ales pentru IMM-uri, în special prin eliminarea biro-

craţiei și prin ameliorarea cadrului de reglementare (de 

exemplu, legile privind falimentul, codul comercial).

b. Promovarea ocupării forţei de muncă

O piaţă a muncii corect funcţională este esenţială pentru compe-

titivitatea zonei euro. Progresul va fi  evaluat pe baza următorilor 

indicatori: ratele șomajului pe termen lung și în rândul tinerilor și 

ratele de ocupare a forţei de muncă. 

Fiecare ţară va fi  responsabilă pentru acţiunile specifi ce referitoare 

la politici pe care alege să le întreprindă în vederea promovării ocu-

pării forţei de muncă, dar se va acorda o atenţie deosebită urmă-

toarelor reforme: 

• reformele pieţei muncii pentru a promova „fl exicuri-

tatea”, pentru a reduce munca nedeclarată și pentru 

a crește ocuparea forţei de muncă;

• învăţarea pe tot parcursul vieţii;

• reformele fi scale, cum ar fi  reducerea impozitării mun-

cii, pentru a crește rentabilitatea muncii, menţinând în 

același timp veniturile fi scale generale și adoptarea unor 

măsuri în vederea facilitării participării la forţa de muncă 

a celui de-al doilea contributor la veniturile familiei.

c. Consolidarea sustenabilităţii fi nanţelor publice

În vederea asigurării punerii în aplicare depline a Pactului de stabi-

litate și de creștere, se va acorda o atenţie deosebită: 

•  Sustenabilităţii sistemelor de pensii, de asistenţă 
medicală și de prestaţii sociale.

Această chestiune va fi  evaluată, în special, pe baza indicatorilor 

decalajului de sustenabilitate1. Acești indicatori arată dacă nivelurile 

datoriilor sunt sustenabile, pe baza politicilor actuale, în special 

a sistemelor de pensii, de asistenţă medicală și de prestaţii sociale 

și ţinând seama de factorii demografi ci. 

1 Decalajul de sustenabilitate este un indicator convenit de Comisie 
și de statele membre în vederea evaluării sustenabilităţii fi scale. 

• Promovarea competitivităţii

• Promovarea ocupării forţei de muncă

• Consolidarea sustenabilităţii fi nanţelor publice

• Consolidarea stabilităţii fi nanciare

Fiecare stat membru participant va prezenta măsurile specifi ce pe 

care le va adopta în vederea îndeplinirii acestor obiective. Dacă 

un stat membru poate demonstra că nu este necesar să se acţio-

neze într-unul dintre domenii, acesta nu va include măsuri în acest 

sens. Alegerea acţiunilor strategice necesare în vederea îndeplinirii 

obiectivelor comune ţine de răspunderea fi ecărei ţări, însă o atenţie 

deosebită va fi  acordată stabilirii măsurilor posibile menţionate în 

continuare. 

Angajamente concrete privind politicile și monitorizarea 

Progresul înregistrat în direcţia obiectivelor comune va fi  monitori-

zat din punct de vedere politic de șefi i de stat sau de guvern ai zonei 

euro pe baza unei serii de indicatori care includ competitivitatea, 

ocuparea forţei de muncă, sustenabilitatea fi scală și stabilitatea 

fi nanciară. Se vor identifi ca ţările care se confruntă cu difi cultăţi 

majore în oricare dintre aceste domenii, iar acestea vor trebui să 

se angajeze să abordeze aceste difi cultăţi într-un calendar stabilit.

a. Promovarea competitivităţii
Progresul va fi  evaluat pe baza evoluţiilor salariilor și productivităţii 

și a necesităţilor noastre de ajustare în materie de competitivitate. 

Pentru a evalua dacă salariile evoluează în acord cu productivitatea, 

costurile unitare ale forţei de muncă (CUFM) vor fi  monitorizate 

pe parcursul unui interval de timp, în raport cu evoluţiile din alte ţări 

ale zonei euro și la nivelul principalilor parteneri comerciali com-

parabili. Pentru fi ecare ţară, costurile unitare ale forţei de muncă 

vor fi  evaluate la nivelul economiei în ansamblu și pentru fi ecare 

sector important în parte (producţie, servicii, precum și sectorul 

comercial și cel necomercial). Creșteri importante și susţinute pot 

duce la erodarea competitivităţii, în special dacă acestea sunt înso-

ţite de un defi cit de cont curent în creștere și de scăderea cotelor 

de piaţă pentru exporturi. Acţiuni pentru creșterea competitivităţii 

sunt necesare în toate ţările, dar se va acorda o atenţie deosebită 

celor care se confruntă cu difi cultăţi majore în această privinţă. Pen-

tru a asigura o creștere echilibrată și generalizată la nivelul întregii 

zone euro, se vor avea în vedere instrumente specifi ce și iniţiative 

comune, în scopul promovării productivităţii în regiunile care au 

rămas în urmă în ceea ce privește dezvoltarea.

Fiecare ţară va fi  responsabilă pentru acţiunile specifi ce referitoare 

la politici pe care alege să le întreprindă în vederea promovării 

competitivităţii, dar se va acorda o atenţie deosebită următoare-

lor reforme: 

(i) respectarea tradiţiilor naţionale privind dialogul social și 

relaţiile de afaceri, măsuri pentru garantarea unor evoluţii 

ale costurilor în acord cu productivitatea, cum ar fi :

• revizuirea modalităţilor de stabilire a salariilor și, după 

caz, a gradului de centralizare în procesul de negociere 

și a mecanismelor de indexare, cu menţinerea conco-

mitentă a autonomiei partenerilor sociali în procesul 

de negociere colectivă;
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structurate referitoare la chestiuni privind politica fi scală, în special 

pentru a asigura schimbul de bune practici, evitarea practicilor dău-

nătoare și propuneri de combatere a fraudei și a evaziunii fi scale. 

Elaborarea unei baze de impozitare comune pentru întreprinderi 

ar putea reprezenta o modalitate de a asigura coerenţa între siste-

mele fi scale naţionale, într-un mod neutru din punctul de vedere 

al veniturilor, cu respectarea strategiilor fi scale naţionale, și de 

a contribui la sustenabilitatea fi scală și la competitivitatea între-

prinderilor europene. 

Comisia intenţionează să prezinte o propunere legislativă privind 

o bază de impozitare comună consolidată pentru întreprinderi în 

săptămânile următoare.

Angajamente concrete timpurii 

Pentru a demonstra un angajament real în vederea schimbării și 

pentru a asigura impulsul politic necesar în vederea atingerii obiec-

tivelor noastre comune, în fi ecare an, statele membre ale zonei euro 

vor conveni, la cel mai înalt nivel, asupra unui set de acţiuni con-

crete care urmează a fi  realizate într-un interval de douăsprezece 

luni. Selectarea măsurilor specifi ce privind politicile, care urmează 

a fi  implementate, va rămâne responsabilitatea fi ecărei ţări, dar ale-

gerea va fi  ghidată prin luarea în considerare cu precădere a chesti-

unilor menţionate anterior. Aceste angajamente se vor refl ecta, de 

asemenea, în programele naţionale de reformă și în programele de 

stabilitate care sunt transmise în fi ecare an și care vor fi  evaluate de 

Comisie, Consiliu și Eurogrup în contextul Semestrului european. 

Etapele următoare 

Pactul va fi  adoptat în mod formal în cadrul Consiliul European 

din 24 martie de către statele membre din zona euro și de acele 

state membre care nu fac parte din zona euro și care doresc să 

îl adopte. Acele state membre care sunt în măsură să facă acest 

lucru ar trebui să anunţe deja la 24 martie angajamentele concrete 

care urmează a fi  îndeplinite în următoarele douăsprezece luni. În 

orice caz, angajamentele concrete ar trebui să fi e incluse în progra-

mele naţionale de reformă și cele de stabilitate care urmează a fi  

transmise în luna aprilie și vor fi  prezentate în cadrul Consiliului 

European din luna iunie. 

***

ANEXA II

CARA CTERISTICI GENERA LE ALE VIITORULUI 
MECANISM DECLARA ŢIA EUROGRUP 

DIN 28 NOIEMBRIE 2010

„Evenimentele recente au demonstrat că problemele fi nanciare ale 

unui stat membru pot ameninţa rapid stabilitatea macrofi nanciară 

a UE în ansamblul său, prin diverse canale de contaminare. Acest 

lucru este valabil mai ales pentru zona euro, în care economiile și 

în special sectoarele fi nanciare sunt strâns interconectate.

Reformele necesare în vederea asigurării sustenabilităţii și a carac-

terului adecvat al pensiilor și al prestaţiilor sociale ar putea include: 

• alinierea sistemelor de pensii la situaţia demografi că 

naţională, de exemplu prin alinierea vârstei efective de 

pensionare la speranţa de viaţă sau prin creșterea ratelor 

de participare;

• limitarea sistemelor de pensionare anticipată și utilizarea 

stimulentelor bine direcţionate pentru a angaja lucrători 

în vârstă (în special grupa de vârstă de peste 55 de ani.)

• Norme fi scale naţionale 

Statele membre din zona euro se angajează să transpună normele 

fi scale europene, astfel cum sunt prevăzute în Pactul de stabilitate 

și de creștere, în legislaţia naţională. Statele membre vor avea în 

continuare dreptul de a alege un instrument juridic specifi c la nivel 

naţional care urmează să fi e utilizat, dar vor trebui să garanteze 

faptul că acesta este obligatoriu și are un caracter sustenabil (de 

exemplu prin constituţie sau prin legislaţie-cadru). De asemenea, 

formularea exactă a normei va fi  decisă de fi ecare ţară (de exemplu, 

aceasta ar putea lua forma unei „frânări a îndatorării” (debt brake), 

a unei norme legate de soldul primar sau a unei norme privind 

cheltuielile), dar ar trebui să asigure disciplina fi scală atât la nivel 

naţional cât și la nivel subnaţional. Comisia va avea posibilitatea 

de a fi  consultată cu privire la norma fi scală în cauză înainte de 

adoptare, cu respectarea deplină a prerogativelor parlamentelor 

naţionale, pentru a se asigura că aceasta este compatibilă cu nor-

mele UE și le sprijină pe acestea.

d. Consolidarea stabilităţii fi nanciare
Existenţa unui sector fi nanciar puternic reprezintă elementul-cheie 

pentru stabilitatea globală a zonei euro. A fost lansată o reformă 

cuprinzătoare a cadrului UE pentru supravegherea și reglemen-

tarea sectorului fi nanciar. 

În acest context, statele membre se angajează să adopte acte legis-

lative la nivel naţional pentru soluţionarea situaţiilor de criză ban-

cară, cu respectarea deplină a acquis-ului comunitar. Se vor realiza 

periodic simulări stricte de situaţii de criză bancară, coordonate la 

nivelul UE. În plus, președintele CERS și președintele Eurogrupu-

lui vor fi  invitaţi să informeze periodic șefi i de stat sau de guvern cu 

privire la chestiunile referitoare la stabilitatea macrofi nanciară și la 

evoluţiile macroeconomice din zona euro care necesită o atenţie 

deosebită. În special, pentru fi ecare stat membru, nivelul datoriei 

private pentru bănci, gospodării și întreprinderi nefi nanciare va fi  

monitorizat îndeaproape.

***

Pe lângă chestiunile menţionate anterior, se va acorda atenţie coor-

donării politicii fi scale.

Impozitarea directă rămâne o competenţă naţională. Coordo-

narea pragmatică a politicilor fi scale este un element necesar al 

unei coordonări mai puternice a politicii economice în zona euro 

pentru a susţine coordonarea fi scală și creșterea economică. În 

acest context, statele membre se angajează să demareze discuţii 
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Pentru ţările considerate solvabile, pe baza analizei sustenabilităţii 

datoriilor, întreprinsă de Comisie și FMI, în colaborare cu BCE, 

creditorii din sectorul privat vor fi  încurajaţi să-și menţină anga-

jamentele conform normelor internaţionale și în deplină confor-

mitate cu practicile FMI. În eventualitatea puţin probabilă în care 

o ţară pare a fi  insolvabilă, statul membru trebuie să negocieze 

un plan cuprinzător de restructurare cu creditorii săi din secto-

rul privat, în conformitate cu practicile FMI în vederea restabilirii 

sustenabilităţii datoriilor. În cazul în care sustenabilitatea datorii-

lor poate fi  atinsă prin aceste măsuri, MES poate furniza asistenţă 

privind lichiditatea.

Pentru facilitarea acestui proces, începând din luna iunie 2013, în 

termenii și condiţiile tuturor noilor obligaţiuni de stat din zona euro 

vor fi  incluse clauze standardizate și identice de acţiune colectivă 

(CAC), astfel încât să se menţină lichiditatea pieţei. Respectivele 

CAC vor fi  coerente cu cele comune în legislaţia UK și SUA în 

urma raportului G10 privind CAC, inclusiv cu clauzele de agregare 

care permit ca toate titlurile de datorie emise de un stat membru să 

fi e considerate împreună în cadrul negocierilor. Aceasta ar permite 

creditorilor să adopte o decizie cu majoritate califi cată, prin care se 

convine asupra unei modifi cări cu forţă juridică obligatorie a ter-

menilor de plată [moratoriu, prelungirea scadenţei, reducerea ratei 

dobânzii și/sau „haircut” (reducerea valorii nominale a obligaţiuni-

lor de stat)] în cazul în care debitorul se afl ă în incapacitate de plată. 

Statele membre vor depune eforturi pentru prelungirea scadenţei 

noilor emisiuni de obligaţiuni ale acestora pe termen mediu pentru 

a evita vârfurile de refi nanţare.

Efi cacitatea globală a acestui cadru va fi  evaluată în 2016 de către 

Comisie, în colaborare cu BCE.

Precizăm din nou că orice implicare a sectorului privat pe baza 

acestor termeni și condiţii nu va deveni efectivă înainte de jumă-

tatea anului 2013.

Președintele Consiliului European Herman Van Rompuy a indicat 

că propunerea sa privind modifi carea limitată a tratatului în cadrul 

următoarei reuniuni a Consiliului European va refl ecta decizia luată 

astăzi.”.

Pe parcursul crizei actuale, statele membre din zona euro au 

demonstrat hotărârea lor de a adopta măsuri decisive și coordonate 

pentru a garanta stabilitatea fi nanciară a zonei euro în ansamblul 

său, dacă este necesar, și pentru a readuce creșterea pe o traiectorie 

durabilă.

În special, a fost înfi inţat Fondul european de stabilitate fi nanciară 

(FESF) pentru a oferi asistenţă rapidă și efi cace privind lichidi-

tatea, împreună cu mecanismul european de stabilizare fi nanci-

ară (MESF) și Fondul Monetar Internaţional, și pe baza unor 

programe stricte de ajustări ale politicii economice și fi scale care 

urmează a fi  puse în aplicare de către statele membre afectate și 

care asigură sustenabilitatea datoriilor.

La 28-29 octombrie, Consiliul European a convenit asupra necesi-

tăţii de a institui un mecanism permanent de criză pentru a garanta 

stabilitatea fi nanciară a zonei euro în ansamblu. Miniștrii Eurogrup 

au convenit că acest Mecanism european de stabilitate (MES) 

se va baza pe Fondul european de stabilitate fi nanciară, capabil 

să furnizeze pachete de asistenţă fi nanciară statelor membre din 

zona euro, a cărui funcţionare va face obiectul unei condiţionalităţi 

stricte, conform normelor actualului FESF.

MES va completa noul cadru de guvernanţă economică consoli-

dată, vizând o supraveghere economică efi cace și riguroasă, care 

se va axa pe prevenire și va reduce în mod substanţial pe viitor 

probabilitatea apariţiei unei crize.

Normele vor fi  adaptate pentru a include participarea de la caz la 

caz a creditorilor din sectorul privat, în deplină coerenţă cu politi-

cile FMI. În orice situaţie, pentru a proteja banii contribuabililor și 

pentru a transmite un semnal clar creditorilor din sectorul privat 

că creanţele lor sunt subordonate celor ale sectorului ofi cial, un 

împrumut MES va benefi cia de un statut de creditor privilegiat, 

care va urma în ordinea preferinţei numai unui împrumut FMI.

Asistenţa oferită unui stat membru din zona euro se va baza pe un 

program strict de ajustare economică și fi scală și pe o analiză rigu-

roasă a sustenabilităţii datoriilor, întreprinsă de Comisia Europeană 

și FMI, în colaborare cu BCE.

Pe această bază, miniștrii Eurogrup vor adopta o decizie în unani-

mitate privind furnizarea asistenţei.
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prezenta propunerile sale privind avizele și recomandările 

specifi ce fi ecărei ţări în timp util pentru adoptarea acestora 

înaintea Consiliului European din iunie.

3. În special, statele membre vor prezenta planuri de conso-

lidare multianuale, incluzând obiective specifi ce privind 

defi citul, veniturile și cheltuielile, precum și strategia pre-

conizată pentru atingerea acestor obiective și un calendar 

privind punerea lor în aplicare. Politicile fi scale pentru 2012 

ar trebui să vizeze restabilirea încrederii prin readucerea 

evoluţiilor datoriei înapoi pe o traiectorie sustenabilă și 

prin asigurarea readucerii defi citelor sub limita de 3% din 

PIB în cadrul calendarului stabilit de Consiliu. Aceasta face 

necesară în majoritatea cazurilor o ajustare structurală anu-

ală depășind în mod semnifi cativ 0,5% din PIB. Ar trebui 

accelerată consolidarea în statele membre care se confruntă 

cu defi cite structurale foarte importante sau cu niveluri ale 

datoriei publice foarte ridicate sau în creștere rapidă. 

4. Eforturile de consolidare fi scală trebuie completate prin 

reforme structurale care să stimuleze creșterea. În acest 

scop, statele membre subliniază angajamentul lor faţă de 

Strategia Europa 2020. În special, acestea vor pune în apli-

care măsuri pentru:

 − creșterea atractivităţii muncii;

 − reîncadrarea șomerilor în muncă;

I. POLITICA ECONOMICĂ

1. Consiliul European a adoptat astăzi un pachet cuprinzător 

de măsuri pentru a răspunde crizei, pentru a menţine stabi-

litatea fi nanciară și pentru a pune bazele unei creșteri inteli-

gente, durabile, favorabile incluziunii sociale și creatoare de 

locuri de muncă. Aceasta va consolida guvernanţa econo-

mică și competitivitatea zonei euro și a Uniunii Europene. 

Punerea în aplicare a Semestrului european: Europa 2020, 
consolidare fi scală și reformă structurală

2. În noul cadru al Semestrului european, Consiliul European 

a aprobat priorităţile în vederea consolidării fi scale și a refor-

mei structurale1. Acesta a subliniat necesitatea de a acorda 

prioritate restabilirii unor bugete solide și sustenabilităţii 

fi scale, reducerii șomajului prin reforme ale pieţei muncii 

și depunerii de noi eforturi pentru consolidarea creșterii 

economice. Toate statele membre vor transpune aceste 

priorităţi în măsuri concrete care urmează să fi e incluse în 

programele lor de stabilitate sau de convergenţă și în pro-

gramele naţionale de reformă. Pe această bază, Comisia va 

1 În conformitate cu concluziile Consiliului din 15 februarie și 
7 martie 2011 și pe baza analizei anuale a creșterii prezentate de Comisie. 
A se vedea de asemenea raportul de sinteză al Președinţiei din 16 martie 2011.

CONSILIUL EUROPEAN  2425 MARTIE 2011

CONCLUZII

Exprimăm profundele noastre condoleanţe pentru pierderile de vieţi omenești la scară largă din Japonia și solidaritatea 

noastră cu poporul și guvernul japonez. Gândurile cetăţenilor UE sunt aproape de miile de familii îndoliate și sutele de 

mii de oameni care în prezent trebuie să-și reconstruiască vieţile și comunităţile. Salutăm măsurile rapide și decisive luate 

de către autorităţile japoneze. Reamintind prietenia statornică și relaţiile politice și economice strânse care leagă UE de 

Japonia, suntem hotărâţi să susţinem Japonia în eforturile sale de a depăși provocările cu care se confruntă.

*  *  *

În lunile recente, Europa a trecut printr-o criză fi nanciară gravă. Deși redresarea economică în Europa este în prezent pe 

calea cea bună, riscurile persistă și trebuie să continuăm acţiunile noastre hotărâte. Am adoptat astăzi un pachet cuprinzător 

de măsuri care ar trebui să ne permită să depășim criza fi nanciară și să continuăm pe calea către o creștere durabilă. Acest 

pachet va consolida guvernanţa economică a Uniunii Europene și va asigura stabilitatea durabilă a zonei euro în ansamblu. 

De asemenea, am convenit asupra unei acţiuni solide la nivelul UE în vederea stimulării creșterii prin consolidarea pieţei 

unice, reducerea sarcinii globale a reglementării și prin promovarea comerţului cu ţări terţe. 

Am discutat situaţia gravă din Libia, ne-am exprimat satisfacţia în urma adoptării RCSONU 1973 și am subliniat hotărârea 

noastră de a contribui la punerea în aplicare a acesteia. În privinţa vecinătăţii sudice, am reiterat hotărârea noastră de 

a dezvolta un nou parteneriat cu regiunea și am făcut apel la o punere în aplicare rapidă a orientărilor stabilite la 11 martie 

2011; am convenit asupra unor prime etape concrete pentru a sprijini ţările din vecinătatea sudică pe termen scurt. La 

fi nal, am discutat concluziile care trebuie desprinse în urma evenimentelor care au avut loc în Japonia, în special în ceea ce 

privește securitatea nucleară.

*  *  *
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care sunt stabilite priorităţile pentru eliminarea barierelor 

din calea comerţului în ţările terţe.

Consolidarea guvernanţei

9. Pachetul celor șase propuneri legislative referitoare la guver-

nanţa economică este crucial pentru asigurarea disciplinei 

fi scale sporite și pentru evitarea dezechilibrelor macroe-

conomice excesive. Acesta include o reformă a Pactului 

de stabilitate și de creștere îndreptată spre îmbunătăţirea 

supravegherii politicilor fi scale și spre aplicarea mai coe-

rentă și mai timpurie a măsurilor de executare, noi dispo-

ziţii privind cadrele fi scale naţionale și o nouă supraveghere 

a dezechilibrelor macroeconomice.

10. Consiliul European salută abordarea generală la care s-a 

ajuns în cadrul Consiliului în ceea ce privește propunerile, 

deschizându-se calea negocierilor cu Parlamentul Euro-

pean. Acesta a făcut apel la avansarea lucrărilor în vederea 

adoptării acestora în iunie 2011.

Oferirea unei noi calităţi a coordonării politicii economice: 
Pactul Euro Plus

11. Pactul Euro Plus, astfel cum a fost convenit de șefi i de stat 

sau de guvern din zona euro și la care au aderat Bulgaria, 

Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia, România (a se 

vedea anexa I), va consolida în continuare pilonul eco-

nomic al UEM și va realiza o nouă calitate a coordonării 

politicii economice, având ca obiectiv îmbunătăţirea com-

petitivităţii și ducând prin urmare la un grad mai ridicat de 

convergenţă care să consolideze economia noastră socială 

de piaţă. Pactul rămâne deschis pentru aderarea altor state 

membre. Pactul va respecta pe deplin integritatea pieţei 

unice.

12. Statele membre care au aderat la pact se angajează, pe 

baza indicatorilor și principiilor cuprinse în pact, să anunţe 

o serie de acţiuni concrete care să fi e realizate în următoarele 

douăsprezece luni. Mai multe state membre au anunţat deja 

prime angajamente. Toate statele membre participante își 

vor prezenta angajamentele cât mai curând posibil și în 

orice caz în timp util pentru includerea acestora în progra-

mele lor de stabilitate sau de convergenţă și în programele 

naţionale de reformă care urmează să fi e transmise în luna 

aprilie și pentru evaluarea acestora în cadrul Consiliului 

European din iunie. 

Restabilirea sănătăţii sectorului bancar

13. Autoritatea bancară europeană și autorităţile relevante 

desfășoară teste de rezistenţă. Consiliul European subli-

niază importanţa desfășurării procesului de evaluare inter 

pares în strânsă cooperare cu supraveghetorii naţionali, cu 

Comitetul european pentru risc sistemic, cu Comisia și cu 

Banca Centrală Europeană, în vederea îmbunătăţirii coe-

renţei și calităţii rezultatelor. Va fi  asigurat un nivel ridicat 

 − combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale;

 − investiţii în educaţie și formare;

 − echilibrarea securităţii și fl exibilităţii;

 − reformarea sistemelor de pensii; 

 − atragerea capitalului privat pentru fi nanţarea creșterii 

economice;

 − stimularea cercetării și inovării;

 − și pentru a permite acces la energie care să fi e efi cient 

din punct de vedere al costurilor și pentru a consolida 

politicile în materie de efi cienţă energetică.

5. Statele membre vor stabili principalele măsuri necesare pen-

tru a face progrese către obiectivele principale ale Europa 

2020, astfel cum a fost convenit în iunie 2010. Acestea vor 

prezenta, de asemenea, măsuri politice în vederea corectării 

dezechilibrelor macroeconomice dăunătoare și persistente, 

precum și în vederea ameliorării competitivităţii.

6. În punerea în aplicare a acestor politici și pentru a asigura 

o implicare largă, se va menţine cooperarea strânsă cu Par-

lamentul European și cu ale instituţii și organe consultative 

ale UE (CES, CoR), cu implicarea deplină a parlamentelor 

naţionale, a partenerilor sociali, a regiunilor și a altor părţi 

interesate.

7. Piaţa unică joacă un rol major în obţinerea de rezultate în 

ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forţei de 

muncă și în promovarea competitivităţii. Consiliul Euro-

pean salută intenţia Comisiei de a prezenta Actul privind 

piaţa unică și invită Parlamentul European și Consiliul să 

adopte până la sfârșitul anului 2012 o primă serie de măsuri 

prioritare care să dea un nou impuls pieţei unice. Ar trebui 

să se pună accentul în special pe măsurile care generează 

creștere economică și locuri de muncă și care au rezultate 

concrete pentru cetăţeni și mediul de afaceri. Ar trebui 

pus, de asemenea, accentul pe fi nalizarea pieţei digitale 

unice. Sarcina de reglementare globală, în special pentru 

IMM-uri, ar trebui redusă atât la nivel european, cât și la 

nivel naţional. Comisia va prezenta un raport asupra acestei 

chestiuni până în vară. De asemenea, Consiliul European 

a salutat intenţia Comisiei de a propune modalităţi de 

scutire a microîntreprinderilor de anumite reglementări 

viitoare. Pe baza Comunicării Comisiei „Către o mai bună 

funcţionare a pieţei unice a serviciilor”, Consiliul European 

invită statele membre să pună în aplicare pe deplin Direc-

tiva privind serviciile și Comisia și statele membre să ia noi 

măsuri acolo unde este necesar pentru îmbunătăţirea pieţei 

interne a serviciilor.

8. Dimensiunea externă a  pieţei unice este de asemenea 

importantă și ar trebui să se pună accentul pe promovarea 

comerţului liber, echitabil și deschis, acordând o atenţie 

specială încheierii Rundei de la Doha a OMC și a acordu-

rilor de liber schimb în 2011, în conformitate cu concluziile 

Consiliului European din 16 septembrie 2010. Ar trebui 

să avanseze rapid lucrările, în urma raportului Comisiei în 
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va afl a în siguranţă și la adăpost de ameninţarea atacurilor, 

iar obiectivele RCSONU 173 vor fi  îndeplinite.

Consiliul European a subliniat rolul-cheie al ţărilor arabe, 

în special al Ligii Arabe, în sprijinirea activă a punerii în apli-

care a RCSONU 1973 și în găsirea unei soluţii politice la 

criză.

19. În conformitate cu RCSONU 1973, Uniunea Europeană, 

împreună cu Liga Statelor Arabe, Organizaţia Naţiunilor 

Unite și Uniunea Africană, își vor intensifi ca eforturile pen-

tru găsirea unei soluţii la criză care să răspundă cererilor 

legitime ale poporului libian. Consiliul European a reite-

rat apelul său adresat colonelului Kadhafi  de a se retrage 

imediat de la putere pentru a permite Libiei să se angajeze 

rapid într-o tranziţie ordonată către democraţie, condusă 

de către Libia, prin intermediul unui dialog extins, luând de 

asemenea în considerare necesitatea de a asigura suverani-

tatea și integritatea teritorială ale Libiei. UE este pregătită să 

faciliteze promovarea acestui dialog, inclusiv cu Consiliul 

naţional de tranziţie, și să ofere asistenţă unei noi Libii din 

punct de vedere economic și în construirea noilor sale insti-

tuţii, în cooperare cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Liga 

Arabă, Uniunea Africană și altele. 

20. Uniunea Europeană a acţionat rapid pentru a pune în apli-

care sancţiunile impuse de Rezoluţiile RCSONU 1970 și 

1973, inclusiv desemnarea unor noi persoane și entităţi 

incluse pe lista autonomă a UE cuprinzând persoanele și 

entităţile supuse măsurilor restrictive. Uniunea Europeană 

este pregătită să iniţieze și să adopte noi sancţiuni, inclusiv 

măsuri pentru a garanta că veniturile din petrol și gaze nu 

ajung în posesia regimului Kadhafi . Statele membre vor 

înainta propuneri similare în cadrul CSONU. 

21. Situaţia umanitară din Libia și de la frontierele sale rămâne 

o sursă de profundă preocupare. UE va continua să furni-

zeze asistenţă umanitară tuturor celor afectaţi, în strânsă 

cooperare cu toate agenţiile umanitare și ONG-urile impli-

cate. UE a intensifi cat și va continua planifi carea sa privind 

sprijinul pentru asistenţă umanitară/operaţiile de protecţie 

civilă, inclusiv prin mijloace maritime.

22. Consiliul European a luat act cu satisfacţie de desfășurarea 

fără probleme a referendumului privind modifi cările consti-

tuţionale care a avut loc în Egipt la 19 martie ca o etapă sem-

nifi cativă către un sistem politic mai deschis și democratic. 

23. Observând că situaţia din fi ecare ţară e diferită, Consiliul 

European și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la 

situaţia din Siria, Yemen și Bahrain, a condamnat cu fer-

mitate escaladarea violenţei și recurgerea la forţă împotriva 

demonstranţilor și a îndemnat toate părţile vizate să parti-

cipe la un dialog real și constructiv imediat și fără condiţii 

prealabile. Acesta a aprobat concluziile adoptate de Con-

siliul Afaceri Externe la 21 martie.

de divulgare a informaţiilor pentru bănci, inclusiv cu privire 

la expunerile la datoria suverană. 

14. Statele membre vor pregăti, înainte de publicarea rezulta-

telor, strategii specifi ce și ambiţioase pentru restructurarea 

instituţiilor vulnerabile, inclusiv soluţii ale sectorului privat 

(fi nanţare directă de pe piaţă sau vânzare de active), dar și 

un cadru solid în conformitate cu normele privind ajutoa-

rele de stat pentru acordarea de sprijin guvernamental în 

cazul în care este necesar. 

15. Astfel cum a convenit Consiliul European din iunie 2010, 

introducerea unei taxe pe tranzacţiile fi nanciare la nivel 

mondial ar trebui examinată și dezvoltată. Consiliul Euro-

pean ia act de intenţia Comisiei de a prezenta un raport 

privind impozitarea sectorului fi nanciar până cel târziu în 

toamna anului 2011.

Consolidarea mecanismelor de stabilitate ale zonei euro

16. Reamintind importanţa asigurării stabilităţii financiare 

a zonei euro, Consiliul European a adoptat decizia de modi-

fi care a TFUE în vederea creării Mecanismului european 

de stabilitate. Acesta invită la lansarea rapidă a procedurilor 

naţionale de aprobare în vederea intrării în vigoare a meca-

nismului la 1 ianuarie 2013. 

17. Consiliul European salută deciziile adoptate de către șefi i 

de stat sau de guvern din zona euro la 11 martie și aprobă 

elementele MES (a se vedea anexa II). Pregătirea tratatului 

MES și a modifi cărilor la acordul FESF, pentru a asigura 

capacitatea sa de împrumut efectiv de 440 miliarde EUR, 

va fi  fi nalizată pentru a permite semnarea ambelor acorduri 

în același timp până la sfârșitul lunii iunie 2011.

II. LIBIA/VECINĂTATEA SUDICĂ

18. Consiliul European a discutat situaţia din Libia și a apro-

bat concluziile adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 

21 martie. Reamintind declaraţia sa din 11 martie, Con-

siliul European și-a exprimat satisfacţia în urma adoptării 

Rezoluţiei 1973 a Consiliului de Securitate al ONU, care 

exprimă principiul responsabilităţii de a proteja și a subliniat 

hotărârea sa de a contribui la punerea în aplicare a aces-

teia. De asemenea, acesta a salutat Summitul de la Paris din 

19 martie ca o contribuţie decisivă la punerea în aplicare 

a acesteia. Consiliul European a condamnat sfi darea con-

tinuă de către regimul libian a Rezoluţiilor 1970 și 1973 ale 

Consiliului de Securitate al ONU și represaliile violente 

și brutale pe care regimul continuă să le aplice împotriva 

propriilor cetăţeni. Acesta a luat act de faptul că măsurile 

luate în conformitate cu mandatul din partea Consiliului 

de Securitate au contribuit semnifi cativ la protecţia civili-

lor și a zonelor populate de civili afl ate sub ameninţarea 

atacului și au facilitat salvarea vieţilor civililor. Operaţiile 

militare vor înceta în momentul în care populaţia civilă se 
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III. JAPONIA

27. Uniunea Europeană va sprijini Japonia în eforturile sale de 

a depăși provocările cu care se confruntă în urma cutremu-

rului și a tsunamiului care au lovit-o cu consecinţe atât de 

tragice.

28. Ca urmare a  unei cereri iniţiale din partea guvernului 

japonez, aceasta mobilizează ajutoare de urgenţă pentru 

populaţia afectată. Uniunea Europeană este pregătită să 

furnizeze sprijin suplimentar dacă i se va solicita. În sens 

mai general, UE este interesată să consolideze cooperarea 

cu Japonia privind ajutoarele în caz de dezastre.

29. Uniunea Europeană salută măsurile rapide și decisive luate 

de către autorităţile japoneze ca răspuns la dezordinea de pe 

pieţele fi nanciare. Aceasta salută măsurile adoptate de G7 

cu privire la yen. UE rămâne pregătită să coopereze deplin 

cu Japonia pentru abordarea consecinţelor economice și 

fi nanciare ale acestor evenimente, inclusiv în cadrul G8 și 

G20. 

30. Privind spre viitor, Consiliul European reiterează impor-

tanţa strategică a relaţiei UE-Japonia. Următorul summit 

trebuie să fi e utilizat pentru consolidarea acestei relaţii și 

pentru avansarea agendei noastre comune, inclusiv prin 

lansarea potenţială de negocieri pentru un acord de liber 

schimb cu condiţia ca Japonia să dorească să abordeze prin-

tre altele chestiunea barierelor netarifare și a restricţiilor 

privind achiziţiile publice. 

31. În această privinţă, Consiliul evidenţiază necesitatea de 

a desprinde concluziile de rigoare în urma acestor eveni-

mente și de a furniza publicului toate informaţiile necesare. 

Reamintind faptul că mixul energetic este de competenţa 

statelor membre, acesta face apel la avansarea lucrărilor cu 

prioritate în privinţa următoarelor aspecte:

 − securitatea tuturor centralelor nucleare ale UE ar trebui 

să fi e revizuită, pe baza unei evaluări cuprinzătoare și 

transparente a riscurilor și a securităţii („teste de rezis-

tenţă”); Grupul european de reglementare pentru sigu-

ranţa nucleară (ENSREG) și Comisia sunt invitate să 

elaboreze cât mai curând posibil domeniul de aplicare 

și modalităţile acestor teste într-un cadru coordonat, din 

perspectiva concluziilor desprinse în urma accidentului 

din Japonia și cu implicarea deplină a statelor membre, 

valorifi când la maximum expertiza disponibilă (în spe-

cial din partea Asociaţiei Autorităţilor de Reglementare 

în Domeniul Nuclear din Europa de Vest); evaluările 

vor fi  realizate de către autorităţi naţionale independente 

și prin intermediul evaluărilor inter pares; rezultatele 

acestora și orice măsuri necesare care vor fi  luate ulterior 

ar trebui transmise Comisiei și în cadrul ENSREG și 

ar trebui făcute publice; Consiliul European va evalua 

concluziile iniţiale până la sfârșitul anului 2011 pe baza 

unui raport al Comisiei; 

24. Acţiunile ar trebui să avanseze rapid în vederea institu-

irii unui nou parteneriat cu regiunea, în conformitate cu 

declaraţia Consiliului European din 11 martie 2011. Acest 

parteneriat se va întemeia pe o integrare economică mai 

aprofundată, pe un acces extins la piaţă și pe o cooperare 

politică mai strânsă, urmând o abordare diferenţiată și 

orientată spre performanţe. Ca primă etapă în aplicarea 

pachetului din 11 martie și pe baza comunicării comune 

a Înaltului Reprezentant și a Comisiei, Consiliul European 

face apel pentru înregistrarea de progrese rapide după cum 

urmează:

 − UE și statele sale membre își vor intensifi ca asistenţa 

umanitară;

 − programele de ajutor în curs în ţările din sudul Medi-

teranei vor fi  examinate și reorientate, acolo unde este 

posibil prin dialoguri cu ţările vizate; 

 − plafonul pentru operaţiunile BEI în ţările din zona 

Mediteranei care întreprind reforme politice ar trebui 

majorat cu 1 miliard EUR fără a reduce operaţiunile din 

vecinătatea estică a UE;

 − acţionarii BERD ar trebui să ia în considerare posibilita-

tea extinderii activităţilor băncii la ţările din vecinătatea 

sudică;

 − propunerile referitoare la regulile de origine paneuro-

mediteraneene ar trebui adoptate neîntârziat și Comisia 

este invitată să prezinte propuneri privind noi mijloace 

de stimulare a comerţului și a investiţiilor străine directe 

în regiune pe termen scurt, mediu și lung.

25. Consiliul European salută recenta vizită a Președinţiei și 

a Comisiei în Egipt ca parte a primei etape de consultări 

în vederea promovării unei abordări cuprinzătoare pri-

vind migraţia între ţările din vecinătatea sudică și Uniunea 

Europeană. În acest context, Consiliul European invită 

Comisia să își prezinte propunerile privind abordarea 

globală a migraţiei precum și privind parteneriatul pentru 

mobilitate cu sufi cient timp înaintea Consiliului European 

din iunie.

26. De asemenea, Consiliul European așteaptă cu interes pre-

zentarea Comisiei privind un plan de dezvoltare a capaci-

tăţilor de gestionare a migraţiei și a fl uxurilor de refugiaţi 

înaintea Consiliului European din iunie. Ar trebui să se 

ajungă la un acord asupra regulamentului de consolidare 

a  capacităţilor Frontex până în iunie 2011. Între timp, 

Comisia este invitată să pună la dispoziţie resurse supli-

mentare pentru sprijinirea operaţiilor Hermes 2011 și 

Poseidon ale agenţiei, iar statele membre sunt invitate să 

asigure resurse umane și tehnice suplimentare. UE și statele 

sale membre sunt pregătite să își demonstreze solidarita-

tea concretă faţă de statele membre vizate în cea mai mare 

măsură de mișcările de migraţie și să asigure sprijinul nece-

sar pe măsură ce situaţia evoluează.
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a. Acesta va fi  conform cu guvernanţa economică existentă 

în UE și o  va consolida pe aceasta, furnizând totodată 

o valoare adăugată. Va fi  coerent cu instrumentele existente 

și se va baza pe acestea (Europa 2020, Semestrul european, 

Orientările integrate, Pactul de stabilitate și de creștere și 

noul cadru de supraveghere macroeconomică). Acesta va 

implica un efort special care va depăși ceea ce există în pre-

zent și va include angajamente și acţiuni concrete care vor fi  

mai ambiţioase decât cele deja convenite și vor fi  însoţite de 

un calendar de punere în aplicare. Aceste noi angajamente 

vor fi  ulterior incluse în programele naţionale de reformă și 

cele de stabilitate și vor face obiectul cadrului de suprave-

ghere periodică, cu un rol central puternic de monitorizare 

a punerii în aplicare a angajamentelor jucat de Comisie și 

cu implicarea tuturor formaţiunilor relevante ale Consiliu-

lui și a Eurogrupului. Parlamentul European își va juca pe 

deplin rolul, în conformitate cu competenţele care îi revin. 

Partenerii sociali vor fi  pe deplin implicaţi la nivelul UE, 

prin intermediul reuniunii tripartite la nivel înalt pe teme 

sociale. 

b. Acesta va fi  bine direcţionat, va fi  orientat spre acţiune și 

va acoperi domenii de politică prioritare esenţiale pentru 

promovarea competitivităţii și a convergenţei. Se va axa 

pe acţiuni în cadrul cărora competenţa le revine statelor 

membre. În domeniile de politică alese, la nivelul șefi lor 

de stat sau de guvern se va conveni asupra unor obiective 

comune. Statele membre participante vor urmări aceste 

obiective prin intermediul propriului lor mix de politici, 

ţinând seama de provocările specifi ce cu care se confruntă.

c. În fi ecare an, fi ecare șef de stat sau de guvern își va asuma 

angajamente naţionale concrete. În acest sens, statele mem-

bre vor ţine seama de bunele practici și se vor raporta la cele 

mai bune rezultate, atât în interiorul Europei, cât și în raport 

cu alţi parteneri strategici. 

Îndeplinirea angajamentelor și progresul în direcţia obiec-

tivelor strategice comune vor fi  monitorizate la nivel poli-

tic de către șefi i de stat sau de guvern din zona euro și de 

ţările participante, anual, pe baza unui raport al Comisiei. 

De asemenea, statele membre se angajează să își consulte 

partenerii cu privire la orice reformă economică majoră 

cu potenţiale efecte de contaminare, înainte de adoptarea 

acesteia. 

d. Statele membre participante sunt pe deplin angajate faţă de 

fi nalizarea pieţei unice, care este esenţială pentru promo-

varea competitivităţii în UE și în zona euro. Acest proces 

va fi  în deplină conformitate cu tratatul. Pactul va respecta 

pe deplin integritatea pieţei unice. 

Obiectivele noastre

Statele membre participante se angajează să ia toate măsurile nece-

sare pentru a urmări obiectivele prezentate în continuare:

 − prioritatea asigurării securităţii centralelor nucleare nu 

se poate opri în mod evident la frontierele noastre; UE 

va solicita efectuarea unor „teste de rezistenţă” similare 

în ţările învecinate și în întreaga lume, atât în privinţa 

centralelor existente, cât și a celor preconizate; în acest 

sens ar trebui să se facă apel într-o măsură cât mai mare 

la organizaţiile internaţionale relevante;

 − ar trebui puse în aplicare, îmbunătăţite permanent în 

UE și promovate la nivel internaţional cele mai înalte 

standarde pentru securitatea nucleară;

 − Comisia va revizui cadrul juridic și de reglementare 

existent pentru securitatea instalaţiilor nucleare și va 

propune până la sfârșitul anului 2011 orice îmbunătă-

ţiri care ar putea fi  necesare. Statele membre ar trebui 

să asigure punerea în aplicare deplină a Directivei pri-

vind securitatea instalaţiilor nucleare. Directiva pro-

pusă privind gestionarea combustibilului nuclear uzat 

și a deșeurilor radioactive ar trebui adoptată cât mai 

curând posibil. Comisia este invitată să refl ecteze asu-

pra modalităţilor de promovare a securităţii nucleare în 

ţările din vecinătate;

 − consecinţele pentru întreaga lume și pentru UE trebuie 

monitorizate îndeaproape, acordând o atenţie deosebită 

volatilităţii preţurilor la energie și produsele de bază, în 

special în contextul G20.

***

ANEXA I

PACTUL EURO PLUS
O COORDONARE MAI STRÂNSĂ 

A POLITICII ECONOMICE PENTRU 
COMPETITIVITATE ȘI CONVERGENŢĂ

Șefi i de stat sau de guvern din zona euro au convenit asupra pre-

zentului pact, la care s-au alăturat Bulgaria, Danemarca, Letonia, 

Lituania, Polonia, România, pentru a consolida pilonul economic 

al uniunii monetare, pentru a obţine o nouă calitate a coordonării 

politicii economice, pentru a îmbunătăţi competitivitatea, ducând 

astfel la un grad mai ridicat de convergenţă. Pactul se axează în 

principal pe domeniile care ţin de competenţa naţională și sunt 

esenţiale pentru creșterea competitivităţii și evitarea unor dezechi-

libre dăunătoare. Competitivitatea este esenţială pentru a contribui 

la creșterea mai rapidă și mai durabilă a UE pe termen mediu și 

lung, la producerea unor niveluri mai ridicate ale veniturilor pentru 

cetăţeni, precum și la conservarea modelelor noastre sociale. Alte 

state membre sunt invitate să participe pe o bază voluntară. 

Acest efort reînnoit în direcţia unei coordonări mai strânse a poli-

ticii economice pentru competitivitate și convergenţă se bazează 

pe patru norme directoare: 

kg112214_inside_RO_b.indd   41 23/01/12   13:53



42

și a mecanismelor de indexare, cu menţinerea conco-

mitentă a autonomiei partenerilor sociali în procesul 

de negociere colectivă;

• asigurarea faptului că acordurile de stabilire a salariilor 

în sectorul public susţin eforturile de competitivitate 

din sectorul privat (ţinând seama de efectul important 

de barometru pe care îl au salariile din sectorul public). 

(ii) măsuri pentru creșterea productivităţii, cum ar fi : 

• continuarea deschiderii sectoarelor protejate prin 

măsuri adoptate la nivel naţional pentru îndepărtarea 

restricţiilor nejustifi cate privind serviciile profesionale 

și sectorul vânzărilor cu amănuntul, pentru a promova 

concurenţa și efi cienţa, cu respectarea deplină a acquis-

ului comunitar;

• eforturi specifi ce pentru îmbunătăţirea sistemelor de 

educaţie și promovarea cercetării și dezvoltării, a ino-

vaţiei și a infrastructurii; 

• măsuri pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, mai 

ales pentru IMM-uri, în special prin eliminarea biro-

craţiei și prin ameliorarea cadrului de reglementare (de 

exemplu, legile privind falimentul, codul comercial).

b. Promovarea ocupării forţei de muncă 

O piaţă a muncii corect funcţională este esenţială pentru compe-

titivitatea zonei euro. Progresul va fi  evaluat pe baza următorilor 

indicatori: ratele șomajului pe termen lung și în rândul tinerilor și 

ratele de ocupare a forţei de muncă. 

Fiecare ţară va fi  responsabilă pentru acţiunile specifi ce referitoare 

la politici pe care alege să le întreprindă în vederea promovării ocu-

pării forţei de muncă, dar se va acorda o atenţie deosebită urmă-

toarelor reforme: 

• reformele pieţei muncii pentru a promova „fl exicuri-

tatea”, pentru a reduce munca nedeclarată și pentru 

a crește ocuparea forţei de muncă;

• învăţarea pe tot parcursul vieţii;

• reformele fi scale, cum ar fi  reducerea impozitării mun-

cii, pentru a crește rentabilitatea muncii, menţinând în 

același timp veniturile fi scale generale și adoptarea unor 

măsuri în vederea facilitării participării la forţa de muncă 

a celui de-al doilea contribuitor la veniturile familiei.

c. Consolidarea sustenabilităţii fi nanţelor publice

În vederea asigurării punerii în aplicare depline a Pactului de stabi-

litate și de creștere, se va acorda o atenţie deosebită:

• Promovarea competitivităţii

• Promovarea ocupării forţei de muncă

• Consolidarea sustenabilităţii fi nanţelor publice

• Consolidarea stabilităţii fi nanciare

Fiecare stat membru participant va prezenta măsurile specifi ce pe 

care le va adopta în vederea îndeplinirii acestor obiective. Dacă 

un stat membru poate demonstra că nu este necesar să se acţio-

neze într-unul dintre domenii, acesta nu va include măsuri în acest 

sens. Alegerea acţiunilor strategice necesare în vederea îndeplinirii 

obiectivelor comune ţine de răspunderea fi ecărei ţări, însă o atenţie 

deosebită va fi  acordată stabilirii măsurilor posibile menţionate în 

continuare. 

Angajamente concrete privind politicile și monitorizarea

Progresul înregistrat în direcţia obiectivelor comune va fi  monitori-

zat din punct de vedere politic de șefi i de stat sau de guvern ai zonei 

euro pe baza unei serii de indicatori care includ competitivitatea, 

ocuparea forţei de muncă, sustenabilitatea fi scală și stabilitatea 

fi nanciară. Se vor identifi ca ţările care se confruntă cu difi cultăţi 

majore în oricare dintre aceste domenii, iar acestea vor trebui să 

se angajeze să abordeze aceste difi cultăţi într-un calendar stabilit.

a. Promovarea competitivităţii

Progresul va fi  evaluat pe baza evoluţiilor salariilor și productivităţii 

și a necesităţilor noastre de ajustare în materie de competitivitate. 

Pentru a evalua dacă salariile evoluează în acord cu productivitatea, 

costurile unitare ale forţei de muncă (CUFM) vor fi  monitorizate 

pe parcursul unui interval de timp, în raport cu evoluţiile din alte ţări 

ale zonei euro și la nivelul principalilor parteneri comerciali com-

parabili. Pentru fi ecare ţară, costurile unitare ale forţei de muncă 

vor fi  evaluate la nivelul economiei în ansamblu și pentru fi ecare 

sector important în parte (producţie, Servicii, precum și sectorul 

comercial și cel necomercial). Creșteri importante și susţinute pot 

duce la erodarea competitivităţii, în special dacă acestea sunt înso-

ţite de un defi cit de cont curent în creștere și de scăderea cotelor 

de piaţă pentru exporturi. Acţiuni pentru creșterea competitivităţii 

sunt necesare în toate ţările, dar se va acorda o atenţie deosebită 

celor care se confruntă cu difi cultăţi majore în această privinţă. Pen-

tru a asigura o creștere echilibrată și generalizată la nivelul întregii 

zone euro, se vor avea în vedere instrumente specifi ce și iniţiative 

comune, în scopul promovării productivităţii în regiunile care au 

rămas în urmă în ceea ce privește dezvoltarea.

Fiecare ţară va fi  responsabilă pentru acţiunile specifi ce referitoare 

la politici pe care alege să le întreprindă în vederea promovării 

competitivităţii, dar se va acorda o atenţie deosebită următoare-

lor reforme: 

(i) respectarea tradiţiilor naţionale privind dialogul social și 

relaţiile de afaceri, măsuri pentru garantarea unor evoluţii 

ale costurilor în acord cu productivitatea, cum ar fi :

• revizuirea modalităţilor de stabilire a salariilor și, după 

caz, a gradului de centralizare în procesul de negociere 
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evoluţiile macroeconomice din zona euro care necesită o atenţie 

deosebită. În special, pentru fi ecare stat membru, nivelul datoriei 

private pentru bănci, gospodării și întreprinderi nefi nanciare va fi  

monitorizat îndeaproape.

***

Pe lângă chestiunile menţionate anterior, se va acorda atenţie coor-

donării politicii fi scale.

Impozitarea directă rămâne o competenţă naţională. Coordo-

narea pragmatică a politicilor fi scale este un element necesar al 

unei coordonări mai puternice a politicii economice în zona euro 

pentru a susţine coordonarea fi scală și creșterea economică. În 

acest context, statele membre se angajează să demareze discuţii 

structurate referitoare la chestiuni privind politica fi scală, în special 

pentru a asigura schimbul de bune practici, evitarea practicilor dău-

nătoare și propuneri de combatere a fraudei și a evaziunii fi scale. 

Elaborarea unei baze de impozitare comune pentru întreprinderi 

ar putea reprezenta o modalitate de a asigura coerenţa între siste-

mele fi scale naţionale, într-un mod neutru din punctul de vedere 

al veniturilor, cu respectarea strategiilor fi scale naţionale, și de 

a contribui la sustenabilitatea fi scală și la competitivitatea între-

prinderilor europene. 

Comisia a prezentat o propunere legislativă privind o bază de 

impozitare comună consolidată pentru întreprinderi.

Angajamente concrete timpurii 

Pentru a demonstra un angajament real în vederea schimbării 

și pentru a asigura impulsul politic necesar în vederea atingerii 

obiectivelor noastre comune, în fi ecare an, statele membre vor 

conveni, la cel mai înalt nivel, asupra unui set de acţiuni concrete 

care urmează a fi  realizate într-un interval de douăsprezece luni. 

Selectarea măsurilor specifi ce privind politicile, care urmează a fi  

implementate, va rămâne responsabilitatea fi ecărei ţări, dar alegerea 

va fi  ghidată prin luarea în considerare cu precădere a chestiunilor 

menţionate anterior. Aceste angajamente se vor refl ecta, de ase-

menea, în programele naţionale de reformă și în programele de 

stabilitate care sunt transmise în fi ecare an și care vor fi  evaluate de 

Comisie, Consiliu și Eurogrup în contextul Semestrului european. 

***

ANEXA II

LISTA TERMENILOR ȘI CONDIŢIILOR 
DE PRINCIPIU PRIVIND MES

Consiliul European a hotărât să adauge la articolul 136 din tratat 

următorul alineat:

„Statele membre a căror monedă este euro pot institui un meca-

nism de stabilitate care urmează să fi e activat în cazul în care este 

indispensabil, pentru a garanta stabilitatea zonei euro în ansamblu. 

•  Sustenabilităţii sistemelor de pensii, de asistenţă 
medicală și de prestaţii sociale

Această chestiune va fi  evaluată, în special, pe baza indicatorilor 

decalajului de sustenabilitate1. Acești indicatori arată dacă nivelurile 

datoriilor sunt sustenabile, pe baza politicilor actuale, în special 

a sistemelor de pensii, de asistenţă medicală și de prestaţii sociale 

și ţinând seama de factorii demografi ci. 

Reformele necesare în vederea asigurării sustenabilităţii și a carac-

terului adecvat al pensiilor și al prestaţiilor sociale ar putea include: 

• alinierea sistemelor de pensii la situaţia demografi că 

naţională, de exemplu prin alinierea vârstei efective de 

pensionare la speranţa de viaţă sau prin creșterea ratelor 

de participare;

• limitarea sistemelor de pensionare anticipată și utilizarea 

stimulentelor bine direcţionate pentru a angaja lucrători 

în vârstă (în special grupa de vârstă de peste 55 de ani).

• Norme fi scale naţionale 

Statele membre participante se angajează să transpună normele 

fi scale europene, astfel cum sunt prevăzute în Pactul de stabilitate 

și de creștere, în legislaţia naţională. Statele membre vor avea în 

continuare dreptul de a alege un instrument juridic specifi c la nivel 

naţional care urmează să fi e utilizat, dar vor trebui să garanteze 

faptul că acesta este obligatoriu și are un caracter sustenabil (de 

exemplu prin constituţie sau prin legislaţie-cadru). De asemenea, 

formularea exactă a normei va fi  decisă de fi ecare ţară (de exemplu, 

aceasta ar putea lua forma unei „frânări a îndatorării” (debt brake), 

a unei norme legate de soldul primar sau a unei norme privind 

cheltuielile), dar ar trebui să asigure disciplina fi scală atât la nivel 

naţional cât și la nivel subnaţional. Comisia va avea posibilitatea 

de a fi  consultată cu privire la norma fi scală în cauză înainte de 

adoptare, cu respectarea deplină a prerogativelor parlamentelor 

naţionale, pentru a se asigura că aceasta este compatibilă cu nor-

mele UE și le sprijină pe acestea.

d. Consolidarea stabilităţii fi nanciare

Existenţa unui sector fi nanciar puternic reprezintă elementul-cheie 

pentru stabilitatea globală a zonei euro. A fost lansată o reformă 

cuprinzătoare a cadrului UE pentru supravegherea și reglemen-

tarea sectorului fi nanciar. 

În acest context, statele membre se angajează să adopte acte legis-

lative la nivel naţional pentru soluţionarea situaţiilor de criză ban-

cară, cu respectarea deplină a acquis-ului comunitar. Se vor realiza 

periodic simulări stricte de situaţii de criză bancară, coordonate la 

nivelul UE. În plus, președintele CERS și președintele Eurogrupu-

lui vor fi  invitaţi să informeze periodic șefi i de stat sau de guvern cu 

privire la chestiunile referitoare la stabilitatea macrofi nanciară și la 

1 Decalajul de sustenabilitate este un indicator convenit de Comisie 
și de statele membre în vederea evaluării sustenabilităţii fi scale. 
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MES va utiliza o strategie de fi nanţare adecvată, astfel încât să asi-

gure accesul la o serie largă de surse de fi nanţare și să îi permită 

să furnizeze pachete de asistenţă fi nanciară statelor membre în 

orice condiţii de piaţă. Orice riscuri asociate vor fi  limitate printr-o 

gestionare adecvată a activelor și pasivelor 

Guvernanţă 

MES va avea un Consiliu al guvernatorilor format din miniștrii 

fi nanţelor ai statelor membre din zona euro (ca membri cu drept de 

vot), Comisarul european pentru afaceri economice și monetare și 

președintele BCE ca observatori. Consiliul guvernatorilor va alege 

un președinte din rândul membrilor cu drept de vot. 

Consiliul guvernatorilor va fi  cel mai înalt organ de decizie al MES 

și va adopta următoarele decizii majore de comun acord:

 − acordarea asistenţei fi nanciare;

 − termenii și condiţiile asistenţei fi nanciare;

 − capacitatea de creditare a MES;

 − modifi cările aduse gamei de instrumente.

Toate celelalte decizii ale Consiliului guvernatorilor vor fi  adoptate 

cu majoritate califi cată, cu excepţia dispoziţiilor contrare. 

MES va avea un Consiliu de administraţie care va îndeplini sarcini 

specifi ce, astfel cum vor fi  delegate de Consiliul guvernatorilor. Fie-

care stat membru din zona euro va numi un director și un director 

supleant. În plus, Comisia și BCE vor numi fi ecare câte un observa-

tor și câte un supleant în Consiliul de administraţie. Toate deciziile 

Consiliului de administraţie vor fi  adoptate cu majoritate califi cată, 

cu excepţia dispoziţiilor contrare. 

Ponderea voturilor în Consiliul guvernatorilor și în Consiliul de 

administraţie va fi  proporţională cu subscrierile statelor membre 

la capitalul MES. Majoritatea califi cată este defi nită ca fi ind 80 % 

din voturi. 

Consiliul guvernatorilor va numi directorul general responsabil 

de gestionarea cotidiană a MES. Directorul general va prezida 

Consiliul de administraţie.

Structura capitalului 

MES va avea ca obiectiv obţinerea și menţinerea celui mai ridi-

cat rating de credit din partea principalelor agenţii de rating al 

creditelor. 

MES va dispune de un capital subscris total de 700 miliarde EUR. 

Din această sumă, 80 de miliarde EUR vor fi  sub formă de capital 

vărsat furnizat de statele membre din zona euro, care vor fi  dispo-

nibile începând cu luna iulie 2013 în cinci rate anuale egale. În plus, 

MES va dispune de asemenea de o combinaţie de capital subscris 

nevărsat și de garanţii din partea statelor membre din zona euro 

în sumă totală de 620 de miliarde EUR. Pe parcursul perioadei 

de tranziţie din 2013 până în 2017, statele membre se angajează 

să accelereze, în eventualitatea puţin probabilă în care este nece-

sar, furnizarea unor instrumente adecvate pentru a menţine un 

Acordarea oricărei asistenţe fi nanciare necesare în temeiul meca-

nismului va face obiectul unei stricte condiţionări.”

În urma acestei decizii, Consiliul European a ajuns la un acord 

asupra necesităţii ca statele membre din zona euro să instituie un 

mecanism de stabilitate permanent: Mecanismul european de sta-

bilitate (MES). MES va fi  activat de comun acord1, în cazul în care 

este indispensabil pentru garantarea stabilităţii fi nanciare a zonei 

euro în ansamblu. MES își va asuma rolul Fondului european de 

stabilitate fi nanciară (FESF) și al Mecanismului european de sta-

bilizare fi nanciară (MESF) în furnizarea de asistenţă fi nanciară 

externă statelor membre din zona euro după luna iunie 2013.

Accesul la asistenţa fi nanciară a MES va fi  oferit pe baza unei con-

diţionalităţi stricte în materie de politici în cadrul unui program de 

ajustare macroeconomică și al unei analize riguroase a sustenabi-

lităţii datoriei publice, care va fi  efectuată de Comisie împreună 

cu FMI și în colaborare cu BCE. Va fi  necesar ca statul membru 

benefi ciar să instituie o formă adecvată de implicare a sectorului 

privat, în funcţie de circumstanţele specifi ce și într-un mod care să 

fi e în deplină conformitate cu practicile FMI. 

MES va dispune de o capacitate de împrumut efectiv de 500 mili-

arde EUR2. Caracterul adecvat al capacităţii de creditare va fi  eva-

luat periodic și cel puţin la fi ecare cinci ani. MES va încerca să își 

suplimenteze capacitatea de creditare prin participarea FMI la ope-

raţiunile de asistenţă fi nanciară, în timp ce statele membre care nu 

fac parte din zona euro pot participa, de asemenea, în mod ad-hoc. 

Restul acestei liste de termeni și condiţii de principiu stabilește 

elementele structurale cheie ale MES:

Forma instituţională

MES va fi  instituit printr-un tratat între statele membre din zona 

euro sub forma unei organizaţii interguvernamentale supuse drep-

tului internaţional public și situate în Luxemburg. Statutul MES va 

fi gura într-o anexă la tratat.

Rolul și strategia de fi nanţare

Rolul MES va fi  de a mobiliza fonduri și de a furniza asistenţă 

fi nanciară, supuse unei condiţionalităţi stricte, în benefi ciul statelor 

membre din zona euro care întâmpină sau care sunt ameninţate de 

grave probleme de fi nanţare, pentru a garanta stabilitatea fi nanciară 

a zonei euro în ansamblu.

Statele membre din zona euro vor furniza MES sancţiunile fi nan-

ciare primite în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere și al 

procedurilor privind dezechilibrele macroeconomice. Astfel de 

sancţiuni vor face parte din capitalul vărsat.

1 O decizie luată de comun acord este o decizie luată în unanimitate de 
statele membre participante la vot, și anume abţinerile nu împiedică adoptarea 
deciziei.
2 Pe durata tranziţiei de la FESF la MES, capacitatea de creditare 
combinată nu va depăși această sumă.
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gram de ajustare macroeconomică cu condiţionalitate strictă și în 

cazul în care Consiliul guvernatorilor a convenit de comun acord. 

• Sprijin pentru stabilitate al MES (SSM)

MES poate acorda sprijin pentru stabilitate pe termen scurt sau 

mediu unui stat membru din zona euro care se confruntă cu grave 

probleme de fi nanţare. Accesul la SSM va presupune un program 

de ajustare macroeconomică cu o condiţionalitate adecvată în 

materie de politici, pe măsura gravităţii dezechilibrelor de la ori-

gine din statul membru benefi ciar. Durata programului și scadenţa 

împrumuturilor vor depinde de natura dezechilibrelor și de pers-

pectivele pe care le au statele membre benefi ciare de a redobândi 

accesul la pieţele fi nanciare în perioada în care resursele MES sunt 

disponibile. 

• Facilitatea de sprijin pentru piaţa primară

MES poate achiziţiona obligaţiunile unui stat membru care se con-

fruntă cu probleme grave de fi nanţare, pe piaţa primară, în scopul 

maximizării efi cienţei din punct de vedere al costurilor a sprijinului. 

Condiţiile și modalităţile prin care ar avea loc achiziţionarea de 

obligaţiuni vor fi  precizate în decizia privind termenii și condiţiile 

asistenţei fi nanciare. 

Consiliul guvernatorilor poate evalua instrumentele aflate la 

dispoziţia MES și poate decide să aducă modificări gamei de 

instrumente. 

Implicarea FMI

MES va coopera foarte strâns cu FMI în furnizarea de asistenţă 

fi nanciară3. În orice circumstanţă, se va urmări participarea activă 

a FMI, atât la nivel tehnic, cât și fi nanciar. Analiza sustenabilităţii 

datoriei va fi  efectuată în comun de Comisie și de FMI, în cola-

borare cu BCE. Condiţiile privind politica, conexe unei asistenţe 

comune MES/FMI, vor fi  negociate în comun de Comisie și de 

FMI, în colaborare cu BCE. 

Activarea asistenţei fi nanciare, monitorizarea 
și continuarea programului

În toate cazurile, asistenţa fi nanciară din partea MES va fi  activată 

la cererea unui stat membru adresată celorlalte state membre din 

zona euro. Eurogrup va informa Consiliul în legătură cu lansarea 

unei solicitări de activare a sprijinului. La primirea unei astfel de 

solicitări, Consiliul guvernatorilor va solicita Comisiei să evalu-

eze, în colaborare cu BCE, existenţa unui risc la adresa stabilităţii 

fi nanciare a întregii zone euro și să realizeze o analiză riguroasă 

a sustenabilităţii datoriei publice a statului membru vizat, împreună 

cu FMI și în colaborare cu BCE. Etapele ulterioare în activarea 

asistenţei fi nanciare a MES vor fi  următoarele: 

3 Totuși, se înţelege că orice implicare a FMI va fi  în conformitate cu 
mandatul acestuia în temeiul articolelor din acord și prin decizia și politicile 
aplicabile ale Consiliului FMI. 

raport de minimum 15 % între capitalul vărsat și suma restantă 

din emisiunile MES.

Cheia de contribuţie a fi ecărui stat membru la capitalul subscris 

total al MES va avea la bază cheia de contribuţie la capitalul vărsat 

al BCE, astfel cum fi gurează în anexă. Prin ratifi carea Tratatului 

de instituire a MES, statele membre își iau angajamentul juridic 

de a contribui la capitalul subscris total. 

Consiliul guvernatorilor va decide de comun acord în cazul adaptă-

rii sumei reprezentând capitalul subscris total sau în cazul apelului 

de capital, cu excepţia cazurilor specifi ce descrise mai jos. În primul 

rând, Consiliul de administraţie poate decide, cu majoritate simplă, 

să restabilească – prin apelul de capital – nivelul capitalului vărsat în 

cazul în care suma reprezentând capitalul vărsat este diminuată prin 

absorbţia pierderilor1. În al doilea rând, o procedură de garantare 

la cerere va fi  instituită, procedură care permite apelul de capital 

din partea acţionarilor MES în cazul în care este necesar pentru 

a evita încălcarea unei obligaţii de plată către creditorii MES. Res-

ponsabilitatea fi ecărui acţionar va fi , în orice circumstanţă, limitată 

la participarea sa la capitalul subscris.

Orice contribuţie la capitalul subscris de un stat membru2 care 

aderă la MES după luna iulie 2013 va fi  efectuată în conformitate 

cu aceiași termeni aplicaţi pentru contribuţiile iniţiale. Implicaţiile 

practice pentru suma totală a capitalului subscris și pentru distri-

buirea capitalului între statele membre vor fi  decise de Consiliul 

guvernatorilor de comun acord. 

Atât timp cât MES nu a fost activat și cu condiţia de a avea o capa-

citate efectivă de creditare de 500 de miliarde EUR sau mai mult, 

veniturile provenind din investirea capitalului vărsat al MES vor 

fi  restituite statelor membre, după deducerea costurilor de func-

ţionare. În urma primei activări a MES, veniturile din investirea 

capitalului MES și activitatea de asistenţă fi nanciară vor fi  reţinute 

în cadrul MES. Cu toate acestea, în cazul în care capitalul vărsat 

depășește nivelul necesar pentru a menţine capacitatea de credi-

tare a MES, Consiliul de administraţie poate decide cu majoritate 

simplă să distribuie dividende statelor membre din zona euro pe 

baza cheii de contribuţie.

Instrumente

Dacă devine indispensabil pentru garantarea stabilităţii zonei euro 

în ansamblul său, în acord cu modifi carea articolului 136 din tratat, 

MES va furniza asistenţă fi nanciară sub rezerva unei condiţiona-

lităţi stricte în cadrul unui program de ajustare macroeconomică, 

pe măsura gravităţii dezechilibrelor din statul membru. Aceasta 

va fi  furnizată sub formă de împrumuturi. Cu toate acestea, poate 

interveni, ca excepţie, pe piaţa primară a datoriei în baza unui pro-

1 Votul statului membru a cărui nerespectare a obligaţiilor este la 
originea pierderii care trebuie acoperită este suspendat pentru această decizie.
2 Ca o consecinţă a aderării la zona euro, un stat membru devine 
membru cu drepturi și obligaţii depline al MES. 
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un regulament care să clarifi ce etapele procedurale necesare în 

temeiul articolului 136 din tratat în vederea consacrării condiţio-

nalităţii în materie de politici în deciziile Consiliului și să asigure 

coerenţa cu cadrul multilateral de supraveghere al UE. Consiliul 

și Comisia vor informa în mod periodic Parlamentul European în 

legătură cu instituirea și operaţiunile MES.

Stabilirea preţurilor 

Consiliul guvernatorilor va decide cu privire la structura preţurilor 

asistenţei fi nanciare acordate unui stat membru benefi ciar. 

MES va avea posibilitatea de a acorda împrumuturi cu dobândă 

fi xă sau variabilă. În stabilirea preţurilor în cadrul MES, se va asi-

gura conformitatea cu principiile de stabilire a preţurilor ale FMI 

și, rămânând deasupra costurilor de fi nanţare ale MES, acestea vor 

include o marjă adecvată pentru riscuri. 

Împrumuturilor MES li se aplică următoarea structură a preţurilor:

1) Costul de fi nanţare al MES

2) O taxă de 200 de puncte de bază aplicată întregului 

împrumut

3) O suprataxă de 100 de puncte de bază pentru sumele 

nerambursate din împrumuturi după 3 ani

Pentru împrumuturile cu dobândă fi xă cu scadenţe de peste 3 ani, 

marja va fi  o medie ponderată a taxei de 200 de puncte de bază 

pentru primii 3 ani și 200 de puncte de bază plus 100 de puncte 

de bază pentru anii următori. 

Structura preţurilor va fi  defi nită în politica MES de stabilire a pre-

ţurilor, care va fi  evaluată periodic.

Implicarea sectorului privat 

1. Modalităţi de implicare a sectorului privat

O formă adecvată și proporţională de implicare a sectorului privat 

este de așteptat de la caz la caz atunci când statul benefi ciar pri-

mește o asistenţă fi nanciară. Natura și amploarea acestei implicări 

vor fi  stabilite de la caz la caz și vor depinde de rezultatul unei analize 

de sustenabilitate a datoriei, în conformitate cu practica FMI1, și de 

implicaţiile potenţiale pentru stabilitatea fi nanciară a zonei euro. 

(a) Dacă, pe baza unei analize de sustenabilitate, se ajunge la 

concluzia că un program de ajustare macroeconomică 

poate, în mod realist, să readucă datoria publică pe o tra-

iectorie sustenabilă, statul membru benefi ciar va lua iniţi-

ative destinate încurajării principalilor investitori privaţi să 

își menţină nivelul de expunere (de exemplu o abordare de 

tipul „Iniţiativa de la Viena”). Comisia, FMI, BCE și ABE 

1 Conform principiilor FMI, datoria este considerată sustenabilă 
atunci când se preconizează că debitorul va fi  capabil să își onoreze datoriile 
fără o corecţie nerealist de mare a veniturilor și cheltuielilor acestuia. Acest 
raţionament determină disponibilitatea și nivelul adecvat al fi nanţării.

• Dacă se solicită un SSM, Comisia, împreună cu FMI și 

în colaborare cu BCE, va evalua nevoile reale de fi nan-

ţare ale statului membru benefi ciar și natura implicării 

necesare a sectorului privat, care ar trebui să fi e con-

formă cu practicile FMI.

• Pe baza acestei evaluări, Consiliul guvernatorilor va 

mandata Comisia să negocieze, împreună cu FMI și în 

colaborare cu BCE, un program de ajustare macroeco-

nomică cu statul membru respectiv, detaliat printr-un 

memorandum de înţelegere.

• Comisia va propune Consiliului o decizie de aprobare 

a programului de ajustare macroeconomică. Consiliul 

guvernatorilor va decide cu privire la acordarea asis-

tenţei fi nanciare și cu privire la termenii și condiţiile de 

acordare a asistenţei. După adoptarea programului de 

către Consiliu, Comisia va semna memorandumul de 

înţelegere în numele statelor membre din zona euro, cu 

condiţia obţinerii acordului comun prealabil din partea 

Consiliului guvernatorilor. Consiliul de administraţie 

va aproba apoi acordul de asistenţă fi nanciară care va 

conţine aspectele tehnice ale asistenţei fi nanciare ce 

urmează a fi  acordată.

• Comisia, împreună cu FMI și în colaborare cu BCE, 

va fi  responsabilă de monitorizarea conformităţii cu 

condiţionalitatea în materie de politici prevăzută de 

un program de ajustare macroeconomică. Aceasta va 

raporta Consiliului și Consiliului de administraţie. Pe 

baza acestui raport, Consiliul de administraţie va lua 

o decizie de comun acord cu privire la eliberarea noilor 

tranșe din împrumut. 

• În urma unor dezbateri în cadrul Consiliului guverna-

torilor, Consiliul poate decide, pe baza unei propuneri 

a Comisiei, să desfășoare o supraveghere după încheie-

rea programului, care poate fi  menţinută atât timp cât 

nu a fost rambursată o sumă specifi cată din asistenţa 

fi nanciară. 

Coerenţa cu cadrul multilateral de supraveghere al UE 

Se va solicita aprobarea din partea statelor membre ale UE pen-

tru a permite statelor membre din zona euro să atribuie Comisiei, 

împreună cu FMI și în colaborare cu BCE, sarcina de a analiza 

sustenabilitatea datoriei statului membru care solicită sprijin fi nan-

ciar, pregătirea programului de ajustare care însoţește asistenţa 

fi nanciară, precum și monitorizarea punerii în practică a acestuia.

Deși Consiliul guvernatorilor dispune de autonomia decizională 

cu privire la existenţa și modalităţile asistenţei fi nanciare pe baza 

unui cadru interguvernamental, condiţionalitatea în materie de 

politici instituită în cadrul unei supravegheri sporite sau al unui 

program de ajustare macroeconomică ar trebui să fi e coerentă cu 

cadrul de supraveghere al UE și trebuie să garanteze respectarea 

procedurilor UE. În acest scop, Comisia intenţionează să propună 
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lucru implică utilizarea unor clauze identice și standardizate pentru 

toate statele membre din zona euro, armonizate în cadrul terme-

nilor și condiţiilor pentru titlurile emise de statele membre. Baza 

acestora va fi  conformă cu CAC utilizate de regulă în legislaţia din 

statul New York și cea engleză.

CAC vor include o clauză de agregare, permiţând unei majorităţi 

califi cate de deţinători de obligaţiuni provenite din emisiuni multi-

ple de obligaţiuni care sunt supuse unei astfel de clauze și legislaţiei 

unei singure jurisdicţii să includă o clauză de acţiune majoritară în 

cazul în care majoritatea necesară a creditorilor pentru restructu-

rare nu ar fi  atinsă în urma unei singure emisiuni de obligaţiuni. 

Se va institui o reprezentare corespunzătoare. Aspectele cele mai 

importante – chestiunile legate de rezerve – (de exemplu terme-

nii-cheie privind plata, conversia sau schimbul de obligaţiuni) vor 

fi  hotărâte cu o majoritate mai largă decât celelalte chestiuni. Se 

vor aplica cerinţe corespunzătoare cu privire la cvorum. Schim-

bările convenite de majorităţile relevante sunt obligatorii pentru 

toţi deţinătorii de obligaţiuni. 

O clauză corespunzătoare privind privarea de dreptul de vot se va 

aplica pentru a asigura un proces de votare adecvat. Vor fi  avute 

în vedere clauze adecvate pentru prevenirea unor acţiuni pertur-

batoare în justiţie. 

CAC vor fi  introduse în mod standardizat, pentru a se asigura că 

impactul juridic al acestora este identic în toate jurisdicţiile din zona 

euro și că se menţin condiţii de concurenţă echitabile între statele 

membre din zona euro. Statele membre din zona euro vor adopta 

măsurile necesare pentru a pune în aplicare CAC. 

Statelor membre din zona euro li se va permite „să refi nanţeze” în 

continuare datoria nerambursată fără CAC după luna iunie 2013, 

în conformitate cu o serie de condiţii prestabilite, pentru a menţine 

lichiditatea necesară a obligaţiunilor mai vechi și pentru a acorda 

sufi cient timp statelor membre din zona euro să creeze într-un 

mod ordonat noi obligaţiuni pentru toate scadenţele de referinţă. 

Construcţiile juridice detaliate pentru includerea CAC în titlurile 

de stat din zona euro vor fi  decise pe baza activităţilor care vor fi  

desfășurate de Subcomitetul CEF pentru piaţa datoriei publice 

suverane, în urma unor consultări adecvate cu participanţii la piaţă 

și cu alte părţi interesate și vor fi  fi nalizate până la sfârșitul anului 

2011.

3. Statutul de creditor privilegiat al MES 

Ca și FMI, MES va acorda asistenţă fi nanciară unui stat membru 

atunci când acestuia îi este afectat accesul normal la fi nanţare prin 

intermediul pieţei. Pentru a refl ecta acest lucru, șefi i de stat sau 

de guvern au declarat că MES va benefi cia de statutul de creditor 

privilegiat în mod similar cu FMI, acceptând că statutul de credi-

tor privilegiat al MES va urma, în ordinea preferinţei, statutului de 

creditor privilegiat al FMI.

Acesta intră în vigoare de la 1 iulie 2013 și nu aduce atingere ter-

menilor și condiţiilor niciunui alt acord prevăzut în conformitate 

cu FESF și cu facilitatea de împrumut acordată Greciei.

vor fi  implicate îndeaproape în monitorizarea punerii în 

aplicare a unor astfel de iniţiative. 

(b) Dacă, pe baza unei analize de sustenabilitate, se ajunge 

la concluzia că un program macroeconomic nu poate, 

în mod realist, să readucă datoria publică pe o traiectorie 

sustenabilă, statul membru benefi ciar va trebui să se anga-

jeze, de bună credinţă, în negocieri active cu creditorii săi 

pentru a asigura implicarea directă a acestora la restabilirea 

sustenabilităţii datoriei. Acordarea asistenţei fi nanciare va 

fi  condiţionată de existenţa unui plan credibil al statului 

membru și de demonstrarea din partea acestuia a unui 

angajament sufi cient pentru a asigura o implicare adecvată 

și proporţională a sectorului privat. Progresele înregistrate la 

punerea în aplicare a planului vor fi  monitorizate în cadrul 

programului și vor fi  luate în considerare în cadrul deciziei 

privind acordarea tranșelor. 

La negocierile cu creditorii, statul membru benefi ciar va adopta 

următoarele principii:

 o Proporţionalitate: statul membru va căuta soluţii proporţio-

nale cu problema de sustenabilitate a datoriei sale. 

 o Transparenţă: statul membru vizat se va angaja într-un 

dialog deschis cu creditorii și va face schimb de informaţii 

relevante cu aceștia în timp util. 

 o Echitate: statul membru se va consulta cu creditorii în legă-

tură cu elaborarea oricărei reprogramări sau restructurări 

a datoriei publice în vederea ajungerii la soluţii negociate. 

Măsurile de reducere a valorii actuale nete a datoriei vor 

fi  avute în vedere doar atunci când este improbabil ca alte 

opţiuni să furnizeze rezultatele așteptate.

 o Coordonare transfr ontalieră: riscul de contagiune și potenţia-

lele efecte de contaminare a altor state membre și ţări terţe 

vor fi  luate în considerare în mod corespunzător la elabo-

rarea de măsuri de implicare a sectorului privat. Măsurile 

adoptate vor fi  însoţite de o comunicare adecvată din par-

tea statului membru vizat cu scopul menţinerii stabilităţii 

fi nanciare a întregii zone euro. 

2. Clauze de acţiune colectivă 

Clauzele de acţiune colectivă (CAC) vor fi  incluse în toate titlu-

rile de stat noi din zona euro cu scadenţă de peste un an, din iulie 

2013. Obiectivul acestor CAC va fi  acela de a facilita acordul între 

emitentul titlurilor și creditorii din sectorul privat ai acestuia în 

contextul implicării sectorului privat. Includerea unor CAC într-o 

obligaţiune nu va implica o probabilitate mai mare de neîndeplinire 

a obligaţiilor sau de restructurare a datoriei legate de acea obliga-

ţiune. În consecinţă, statutul de creditor al datoriei suverane nu va 

fi  afectat de includerea unor CAC.

Principalele caracteristici ale CAC vor fi  conforme cu cele utilizate 

în mod curent pe pieţele din SUA și UK de la raportul G10 privind 

CAC. CAC vor fi  introduse astfel încât să se menţină condiţii de 

concurenţă echitabile între statele membre din zona euro. Acest 
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ară pentru statele membre din zona euro. Dacă statele membre care 

nu fac parte din zona euro participă la astfel de operaţiuni, acestea 

vor fi  reprezentate în cadrul reuniunilor relevante ale consiliilor 

MES care vor lua hotărâri cu privire la acordarea și monitorizarea 

asistenţei. Acestea vor avea acces în timp util la toate informaţiile 

relevante și vor fi  consultate în mod corespunzător. Statele membre 

din zona euro vor susţine un statut de creditor echivalent pentru 

MES și alte state membre care împrumută la nivel bilateral alături 

de MES. 

Soluţionarea litigiilor

În cazul unui litigiu între un stat membru din zona euro și MES 

cu privire la interpretarea și aplicarea tratatului de instituire a MES, 

Consiliul guvernatorilor va decide cu privire la acest litigiu. Dacă 

statul membru contestă această decizie, litigiul este înaintat Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene în temeiul articolului 273 din TFUE.

În ceea ce privește relaţia dintre MES și părţi terţe, dreptul și juris-

dicţia aplicabile vor fi  abordate în cadrul documentaţiei juridice și 

contractuale care va fi  stabilită atunci între MES și acele părţi terţe. 

Măsuri tranzitorii între FESF și MES

Astfel cum se prevedea iniţial, FESF va continua să funcţioneze 

după iunie 2013 pentru a administra obligaţiunile nerambursate. 

Acesta va rămâne operaţional până va recepţiona plata integrală 

a fi nanţării acordate statelor membre și își va achita toate datoriile 

pentru instrumentele fi nanciare emise și orice obligaţii de rambur-

sare către garanţi. Porţiunile neutilizate și nefi nanţate ale facilităţilor 

de împrumut existente ar trebui transferate către MES (de exemplu 

plata și fi nanţarea tranșelor care ar deveni scadente numai după 

intrarea în vigoare a MES). Creditarea FESF și MES consolidată 

nu depășește suma de 500 de miliarde EUR.

Pentru a asigura o tranziţie fără probleme de la FESF la MES, direc-

torul general al FESF va avea sarcina de a asigura pregătirea practică 

a instituirii MES. Acesta va prezenta periodic rapoarte cu privire la 

progresele înregistrate Grupului de lucru Eurogrup. 

Participarea statelor membre care nu fac parte 
din zona euro

Statele membre care nu fac parte din zona euro pot participa în 

mod ad-hoc la MES în cadrul unor operaţiuni de asistenţă fi nanci-
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ANEXĂ: 

Cheia de contribuţie la MES pe baza cheii BCE

Ţara ISO Cheia MES
Austria AT 2,783
Belgia BE 3,477
Cipru CY 0,196

Estonia EE 0,186
Finlanda FI 1,797

Franţa FR 20,386
Germania DE 27,146

Grecia EL 2,817
Irlanda IE 1,592
Italia IT 17,914

Luxemburg LU 0,250
Malta MT 0,073

Ţările de Jos NL 5,717
Portugalia PT 2,509

Slovacia SK 0,824
Slovenia SI 0,428
Spania ES 11,904
Total EA17 100,0

Note:  Cheia MES are la bază cheia de contribuţie la capitalul BCE.

  Statele membre cu un PIB pe cap de locuitor de mai puţin de 75 % din media UE vor benefi cia de o corecţie temporară pentru 

o perioadă de 12 ani după aderarea acestora la zona euro.

  Această corecţie temporară va fi  de trei sferturi din diferenţa dintre procentul din VNB și participarea la capitalul BCE (cuprinzând 

efectiv 75 % din procentul din VNB și 25 % din participările la capitalul BCE) după cum urmează: Participarea la MES = cheia de 
participare BCE – 0,75* (cheia de participare BCE – procentul din VNB) 

  Compensarea în sensul diminuării pentru aceste ţări este redistribuită asupra tuturor celorlalte ţări, în funcţie de cheia de participare 

BCE.

  VNB și PIB pe cap de locuitor în 2010.

Surse:  Calcule ale BCE, Ameco și DG ECFIN.
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membre au înregistrat progrese considerabile în defi nirea 

acţiunilor necesare în vederea realizării obiectivelor princi-

pale ale Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea forţei de 

muncă și creștere economică durabilă. Statele membre se 

afl ă pe drumul cel bun în ceea ce privește unele dintre aceste 

obiective, dar altele (privind ocuparea forţei de muncă, efi -

cienţa energetică, cercetarea și dezvoltarea, reducerea sără-

ciei și învăţământul terţiar) necesită eforturi suplimentare. 

Ar trebui să se acorde prioritate și asigurării unui mediu 

macroeconomic solid, restaurării sustenabilităţii fi nanţe-

lor publice, corectării dezechilibrelor macroeconomice și 

consolidării sectorului fi nanciar.

3. Consiliul European aprobă recomandările specifi ce fi ecărei 

ţări aprobate de Consiliu și invită toate statele membre să le 

refl ecte în hotărârile lor naţionale în ceea ce privește buge-

tele și reformele lor structurale și să soluţioneze defi cienţele 

constatate cu ocazia acestui exerciţiu. 

4. Eforturile naţionale trebuie sprijinite prin acţiuni la nive-

lul Uniunii Europene, în scopul principal de a se exploata 

întreg potenţialul Europei de creștere economică și de cre-

are a locurilor de muncă. În acest context, ar trebui accele-

rate acţiunile în scopul aplicării Actului privind piaţa unică 

și a iniţiativelor emblematice din cadrul Strategiei Europa 

I. POLITICA ECONOMICĂ

1. Această reuniune a  Consiliului European marchează 

încheierea primului Semestru european, care prilejuiește 

o evaluare colectivă la nivelul UE a măsurilor avute în 

vedere de statele membre la nivel naţional. Ţinând seama 

de această primă experienţă, Consiliul European consideră 

că Semestrul european poate deveni o metodă efi cientă de 

guvernare, menită să sprijine procesul decizional naţional și 

la nivelul UE într-un mod integrat, transparent și rapid. Pre-

zentarea simultană a programelor de stabilitate și de con-

vergenţă și a programelor naţionale de reformă permite UE 

să evalueze concomitent creșterea economică naţională și 

strategiile bugetare și să abordeze eventualele riscuri, deze-

chilibre și compromisuri. 

2. Pe baza evaluării furnizate de Comisie, Consiliul European 

a purtat discuţii privind politicile și măsurile prezentate de 

statele membre. Acestea constituie un punct de plecare 

pozitiv pentru susţinerea redresării Europei, pentru soluţi-

onarea difi cultăţilor de natură bugetară și pentru realizarea 

unor reforme mai ambiţioase la nivel naţional. Consiliul 

European constată hotărârea fără echivoc a tuturor state-

lor membre de a face tot ce este necesar pentru a pune în 

aplicare pe deplin Pactul de stabilitate și de creștere. Statele 

CONSILIUL EUROPEAN  2324 IUNIE 2011

CONCLUZII

Consiliul European a salutat faptul că este aproape de fi nalizare punerea în aplicare a pachetului cuprinzător de măsuri 

pe care l-a aprobat în luna martie a.c. în vederea reașezării Europei pe calea creșterii economice durabile, generatoare de 

locuri de muncă, și a consolidării guvernanţei economice. În special, Consiliul European a salutat acordul la care s-a ajuns 

cu privire la viitorul MES și la FESF modifi cat, precum și progresele substanţiale înregistrate în ceea ce privește propunerile 

legislative privind guvernanţa economică. Consiliul European a marcat încheierea primului Semestru european, realizând 

o evaluare colectivă a programelor statelor membre pe baza evaluării Comisiei și aprobând recomandările pentru fi ecare 

ţară, care trebuie avute în vedere la luarea viitoarelor decizii la nivel naţional privind bugetele și reformele structurale. În 

acest context, a luat act de promisiunea statelor membre care participă la Pactul Euro Plus de a spori nivelul de ambiţie și 

de precizie al angajamentelor lor în exerciţiul din anul viitor. Consiliul European a evaluat situaţia statelor membre care 

au un program de ajustare. În ceea ce privește Grecia, șefi i de stat sau de guvern din zona euro au convenit asupra unei căi 

de urmat și au solicitat miniștrilor lor de fi nanţe să fi nalizeze lucrările pentru a permite adoptarea deciziilor necesare până 

la începutul lunii iulie.

După o dezbatere amplă, Consiliul European a stabilit orientări pentru dezvoltarea politicii UE privind migraţia, referitoare 

la guvernanţa spaţiului Schengen, la controlul frontierelor externe, la dezvoltarea de parteneriate cu ţările din vecinătatea 

sudică și la defi nitivarea instituirii Sistemului european comun de azil până în 2012.

Consiliul European a convenit că negocierile de aderare cu Croaţia ar trebui să se încheie până la sfârșitul lunii iunie 2011, 

confi rmându-și astfel angajamentul ferm faţă de perspectiva de extindere către Balcanii de Vest. 

Consiliul European a purtat discuţii pe marginea evoluţiilor din vecinătatea sudică și a adoptat o declaraţie distinctă privind 

acest subiect. 

*  *  *
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privind progresele înregistrate în discuţiile lor structu-

rate referitoare la chestiuni privind politicile fi scale și, 

în special, să asigure schimbul de bune practici, evitarea 

practicilor dăunătoare și prezentarea de propuneri de 

combatere a fraudei și a evaziunii fi scale. În conformi-

tate cu pactul, Comisia a prezentat o propunere pri-

vind o bază de impozitare comună consolidată pentru 

întreprinderi.

7. Progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește 

punerea în aplicare a recomandărilor Consiliului specifi ce 

fi ecărei ţări și angajamentele asumate în temeiul pactului 

vor fi  evaluate de Consiliul European în martie 2012, pe 

baza analizei anuale a creșterii, realizată de Comisie.

8. Încheierea Rundei de la Doha pentru dezvoltare ar da un 

impuls puternic creșterii economice și ar promova compe-

titivitatea. Consiliul European reafi rmă angajamentul UE 

de avansare a procesului de liberalizare a comerţului și de 

reglementare, în vederea consolidării sistemului multilate-

ral, precum și disponibilitatea sa de a explora toate opţiunile 

de negociere pentru a trasa concluziile Rundei de la Doha, 

inclusiv cu privire la priorităţile ţărilor cel mai puţin dezvol-

tate, în conformitate cu mandatul de la Doha.

9. Pachetul cuprinzător aprobat de Consiliul European în 

luna martie a.c. a fost pus în aplicare aproape în întregime. 

S-a ajuns la un acord asupra Tratatului privind Mecanis-

mul european de stabilitate și asupra modifi cărilor la FESF. 

Statele membre ar trebui să depună toate eforturile nece-

sare în vederea asigurării ratifi cării Tratatului privind MES 

până la sfârșitul anului 2012 și a intrării rapide în vigoare 

a FESF modifi cat. Activitatea legislativă privind pachetul 

pentru consolidarea guvernanţei economice a înregistrat 

progrese considerabile, fi ind posibilă adoptarea sa la prima 

lectură. În sectorul bancar sunt în curs de desfășurare teste 

de rezistenţă. Este deosebit de important ca acestea să fi e 

pe deplin credibile și transparente și să fie încheiate cu 

deplina respectare a metodologiei și a orientărilor emise 

de Autoritatea bancară europeană, precum și ca toţi partici-

panţii să asigure cel mai înalt nivel de calitate a rezultatelor. 

Trebuie luate rapid toate măsurile necesare, care respectă 

pe deplin standardele internaţionale, pentru a se soluţiona 

orice vulnerabilităţi bancare care ar putea fi  evidenţiate în 

urma acestor teste de rezistenţă.

10. Consiliul European salută progresele înregistrate de Irlanda 

în punerea în aplicare a programului său de reformă, care își 

urmează cursul stabilit. De asemenea, salută angajamentul 

ferm asumat de noul guvern desemnat al Portugaliei de 

a pune în aplicare pe deplin programul său de reforme. 

Valorifi când consensul la care au ajuns partidele cu pri-

vire la nevoia de reformă, punerea în aplicare cu stricteţe 

a acestor programe va asigura sustenabilitatea datoriei și 

va susţine întoarcerea Irlandei și a Portugaliei pe pieţele 

fi nanciare. 

2020, punându-se accentul pe priorităţile identifi cate de 

Consiliu la 30 mai 2011. În special, trebuie redusă și mai 

mult sarcina obligaţiilor de natură reglementară impusă 

IMM-urilor, iar microîntreprinderile ar trebui să fi e scutite, 

acolo unde este cazul, de anumite reglementări viitoare sau, 

cel puţin, ar trebui să facă obiectul unui regim mai puţin 

restrictiv. În acest context, Consiliul European salută 

angajamentul Comisiei de a evalua impactul viitoarelor 

reglementări privind microîntreprinderile și de a analiza 

acquis-ul pentru a identifi ca obligaţiile existente de la care 

ar putea fi  scutite microîntreprinderile. Consiliul European 

a decis să revină asupra acestor chestiuni cu ocazia reuniunii 

sale din decembrie 2011. Comisia este de asemenea invi-

tată să pregătească o foaie de parcurs privind defi nitivarea 

pieţei digitale unice până în 2015. Comisia este invitată să 

raporteze în octombrie 2011 cu privire la aceste domenii de 

stimulare a creșterii, în vederea realizării de progrese până 

la Consiliul European din primăvara anului 2012.

5. Statele membre care participă la Pactul Euro Plus au pre-

zentat angajamente care totalizează peste 100 de măsuri 

distincte1. Aceste angajamente constituie un prim pas 

pozitiv pentru realizarea obiectivelor pactului și trebuie în 

prezent să fi e puse în aplicare la nivel naţional. Șefi i de stat 

sau de guvern vor reveni asupra acestor aspecte ale pactului 

în decembrie 2011, înainte de lansarea următorului Semes-

tru european. 

6. La pregătirea următoarelor lor angajamente, statele mem-

bre participante vor asigura: 

 − un domeniu de aplicare mai larg: angajamentele ar tre-

bui să se axeze mai mult pe concentrarea reformelor de 

stimulare a creșterii economice la începutul perioadei, 

în vederea promovării competitivităţii, de exemplu în 

industriile de reţea și în sectorul serviciilor, și ar tre-

bui acordată o atenţie sporită consolidării stabilităţii 

fi nanciare;

 − o abordare mai concretă: statele membre ar trebui să 

depună eforturi pentru ca angajamentele lor viitoare să 

fi e pe cât de specifi ce și cuantifi cabile posibil, furnizând 

detalii privind modul și termenele în care le vor realiza, 

astfel încât progresele să poată fi  măsurate în timp și să 

se faciliteze analiza comparativă cu alte state membre, 

precum și cu partenerii strategici ai Europei;

 − o ambiţie sporită: statele membre ar trebui să anunţe 

proiectele de reformă care au ca obiect acţiuni viitoare 

și pe care le-au iniţiat ca răspuns la pact și să ţină seama 

de cele mai bune practici;

 − coordonarea pragmatică a politicilor fi scale: Comisia și 

miniștrii de fi nanţe din statele membre participante sunt 

invitaţi să prezinte, până în decembrie 2011, rapoarte 

1 A se vedea EUCO 24/11.
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acestora către îmbunătăţirea competitivităţii și a creării de 

locuri de muncă. De asemenea, Consiliul European salută 

și sprijină pregătirea de către Comisie, împreună cu statele 

membre, a unui program cuprinzător de asistenţă tehnică 

pentru Grecia.

19. Șefi i de stat sau de guvern sunt conștienţi de eforturile pe 

care le implică măsurile de ajustare pentru cetăţenii greci 

și sunt convinși de faptul că aceste sacrifi cii sunt indispen-

sabile pentru redresarea economică și că vor contribui la 

stabilitatea și bunăstarea viitoare ale ţării.

II. MIGRA ŢIA

20. Libera circulaţie a persoanelor, astfel cum este stabilită în 

tratat, este una dintre cele mai tangibile și de succes realizări 

ale integrării europene, precum și o libertate fundamen-

tală. Trebuie continuată consolidarea orientării politice și 

a cooperării în spaţiul Schengen, prin sporirea încrederii 

reciproce între statele membre, care sunt în egală măsură 

responsabile de garantarea aplicării cu efi cacitate a tutu-

ror normelor Schengen în conformitate cu standardele 

comune convenite, precum și cu principiile și normele 

fundamentale. Frontierele externe ale Europei trebuie ges-

tionate în mod efi cient și coerent, pe baza responsabilităţii 

comune, a solidarităţii și a unei cooperări practice sporite. 

21. În conformitate cu concluziile Consiliului din 

9-10 iunie 2011, aplicarea normelor comune, în special prin 

mecanismul de evaluare Schengen, ar trebui îmbunătăţită 

și aprofundată în continuare pentru a putea oferi o reacţie 

efi cientă la difi cultăţile viitoare. În acest scop, trebuie să 

existe un mecanism de monitorizare și evaluare efi cace și 

fi abil. Viitorul mecanism de evaluare Schengen va permite 

consolidarea, adaptarea și extinderea criteriilor în temeiul 

acquis-ului UE. Evaluarea ar trebui să se realizeze la nivelul 

UE și să implice experţi din statele membre, din Comisie și 

din agenţiile competente. Comisia este invitată să raporteze 

periodic asupra rezultatelor evaluărilor și, după caz, să pro-

pună măsuri pentru soluţionarea eventualelor defi cienţe 

identifi cate.

22. Ar trebui introdus un mecanism pentru a răspunde situa-

ţiilor excepţionale care periclitează funcţionarea generală 

a cooperării Schengen, fără a aduce prejudicii principiului 

liberei circulaţii a persoanelor. Acesta ar trebui să cuprindă 

o serie de măsuri care să fi e puse în aplicare în mod treptat, 

diferenţiat și coordonat pentru a sprijini statele membre 

care se confruntă cu presiuni mari la frontierele externe. 

Acestea ar putea include vizite de inspecţie și sprijin tehnic 

și fi nanciar, precum și asistenţă, coordonare și intervenţie 

din partea Frontex.

Ca măsură de ultimă instanţă, în cadrul acestui mecanism 

ar putea fi  introdusă o clauză de salvgardare pentru a per-

mite reintroducerea în mod excepţional a controalelor la 

frontierele interne în situaţii cu adevărat critice în care un 

11. Șefi i de stat sau de guvern din zona euro își reiterează angaja-

mentul de a lua toate măsurile necesare în vederea asigurării 

stabilităţii fi nanciare a întregii zone euro. 

12. Redresarea în interiorul zonei euro își urmează cursul sta-

bilit și a intrat pe o traiectorie sustenabilă de creștere solidă. 

Euro are baze solide și suntem profund satisfăcuţi de bilan-

ţul stabilităţii preţurilor înregistrat de la crearea monedei 

euro.

13. În ceea ce privește Grecia, Consiliul European recunoaște 

progresele considerabile înregistrate pe parcursul ultimu-

lui an, în special în domeniul consolidării bugetare. Salută 

continuarea angajamentului puternic al guvernului elen de 

a pune în aplicare programul de ajustare.

14. Consiliul European face apel la autorităţile naţionale să 

continue punerea în aplicarea cu hotărâre a eforturilor de 

ajustare necesare pentru a plasa ţara pe o traiectorie sus-

tenabilă. În zilele următoare, trebuie fi nalizate de urgenţă 

un pachet de reforme cuprinzător convenit cu Comisia, 

în colaborare cu BCE și cu FMI, și adoptarea de către par-

lamentul elen a legilor-cheie privind strategia bugetară și 

privatizarea. În urma cererii guvernului elen anunţată de 

prim-ministrul elen, acestea vor constitui baza pentru sta-

bilirea principalilor parametri ai unui program sprijinit în 

comun de partenerii săi europeni și de FMI, în conformitate 

cu practicile existente, precum și pentru posibilitatea de 

eliberare la timp a plăţilor pentru a răspunde nevoilor de 

fi nanţare ale Greciei în luna iulie.

15. Șefi i de stat sau de guvern din zona euro convin că fi nanţa-

rea suplimentară necesară va proveni atât din surse ofi ciale, 

cât și din surse private. Aceștia aprobă abordarea hotărâtă 

de Eurogrup la 20 iunie cu privire la urmărirea implicării 

voluntare a sectorului privat, sub formă de refi nanţări infor-

male și voluntare ale datoriei existente a Greciei la scadenţă, 

pentru o reducere substanţială a fi nanţării de la un an la 

altul din cadrul programului, evitând totodată un selective 

default.

16. Șefi i de stat sau de guvern ai zonei euro fac apel la miniștrii 

de fi nanţe să fi nalizeze lucrările la elementele rămase neso-

luţionate, pentru a permite luarea deciziilor necesare până 

la începutul lunii iulie.

17. Consiliul European solicită tuturor partidelor politice din 

Grecia să sprijine principalele obiective ale programului și 

măsurile politice fundamentale menite să asigure o punere 

în aplicare riguroasă și promptă. Având în vedere durata, 

amploarea și caracterul reformelor necesare în Grecia, uni-

tatea naţională este o condiţie preliminară a reușitei.

18. Consiliul European salută intenţia Comisiei de a spori 

sinergiile dintre programul de împrumuturi și fondurile 

UE. Consiliul European sprijină toate eforturile de creș-

tere a  capacităţii Greciei de a  absorbi fondurile UE în 

vederea stimulării creșterii economice și a ocupării forţei 

de muncă. Acest lucru se poate realiza prin reorientarea 
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baza măsurilor aprobate de Consiliu la 11 aprilie 2011. Vor 

fi  acordate fondurile necesare și resursele tehnice și umane 

în vederea continuării și a accelerării acestor activităţi de 

sprijinire a statelor membre respective, după caz. Consiliul 

European salută extinderea în Malta a proiectului-pilot pe 

bază voluntară pentru benefi ciarii protecţiei internaţio-

nale. Consiliul European așteaptă cu interes Comunicarea 

Comisiei privind solidaritatea în cadrul UE, spre sfârșitul 

anului curent.

27. Este nevoie de o politică coerentă și strategică pentru a se 

gestiona mobilitatea într-un mediu sigur. Trebuie să se 

urmărească abordarea cauzelor principale ale migraţiei la 

nivel structural. În acest scop și în cadrul politicii europene 

de vecinătate, vor fi  dezvoltate parteneriate cu ţările din 

vecinătatea sudică și estică. 

28. Într-un prim stadiu, după cum s-a propus în comunica-

rea recentă a Comisiei, se va institui un dialog structurat și 

amplu privind migraţia, mobilitatea și securitatea cu aceste 

ţări, în scopul obţinerii unor avantaje tangibile atât pentru 

acestea, cât și pentru Uniunea Europeană. Aceste dialoguri 

ar trebui iniţiate de urgenţă cu ţările partenere care doresc și 

sunt în măsură să se angajeze în mod constructiv în legătură 

cu aceste chestiuni. Parteneriatele în domeniul mobilităţii 

vor fi  diferenţiate în funcţie de meritele individuale ale ţări-

lor partenere; vor fi  convenite cu fi ecare ţară parteneră în 

parte; vor depinde de eforturile și de progresele înregistrate 

în toate domeniile (migraţie, readmisie, mobilitate și secu-

ritate); vor cuprinde un mecanism de monitorizare efi cient. 

Ar trebui căutate modalităţi de majorare a fondurilor con-

sacrate acestor domenii, în limitele pachetelor fi nanciare 

existente. 

29. Comisia este invitată să își prezinte evaluarea referitoare 

la abordarea globală a migraţiei, menită să deschidă calea 

pentru un cadru de politică mai coerent, mai sistematic și 

mai strategic pentru relaţiile noastre cu toate ţările terţe rele-

vante și cuprinzând propuneri concrete pentru dezvoltarea 

parteneriatelor-cheie ale Uniunii, acordând prioritate veci-

nătăţii Uniunii în ansamblul său.

30. Evenimentele recente au generat tensiuni cu privire la 

politica europeană în domeniul azilului. Sunt necesare 

proceduri sigure și efi ciente în domeniul azilului pentru 

persoanele care au nevoie de protecţie. Acest fapt necesită 

în schimb ca acquis-ul UE în acest domeniu să se aplice 

pe deplin. Este crucial ca instituirea Sistemului european 

comun de azil (SECA) să fi e defi nitivată până în 2012, pe 

baza unor înalte standarde de protecţie combinate cu pro-

ceduri echitabile și efi ciente menite să preîntâmpine abuzu-

rile și să permită examinarea rapidă a cererilor de azil pentru 

a se asigura durabilitatea sistemului. Prezentarea recentă 

de către Comisie a propunerilor modifi cate referitoare la 

Directiva privind procedurile de azil și la Directiva privind 

condiţiile de primire ar trebui să ofere o nouă bază pentru 

stat membru nu mai este capabil să își respecte obligaţiile 

în temeiul normelor Schengen. Această măsură s-ar lua 

pe baza unor criterii obiective specifi ce și a unei evaluări 

comune, pentru o perioadă de timp și un domeniu de apli-

care strict limitate, ţinându-se seama de nevoia de a se putea 

reacţiona în situaţii urgente. Aceasta nu va afecta drepturile 

persoanelor care benefi ciază de libertate de circulaţie în 

temeiul tratatelor. 

Comisia este invitată să înainteze o propunere de meca-

nism în acest sens în luna septembrie. 

23. Responsabilitatea pentru controlul și supravegherea fronti-

erelor externe revine statelor membre, care, în îndeplinirea 

acestei funcţii, acţionează și în interesul comun al tuturor 

statelor membre. Pentru a asigura gestionarea efi cientă 

a frontierelor externe ale Europei și aplicarea unor stan-

darde unice, toate instrumentele relevante trebuie folosite 

într-un mod optim și adaptate după caz. Sistemul european 

de supraveghere a frontierelor va fi  dezvoltat în continuare 

în mod prioritar pentru a deveni operaţional până în 2013 

și pentru ca statele membre care desfășoară activităţi de 

supraveghere a frontierelor să poată face schimb de infor-

maţii operaţionale și să îmbunătăţească cooperarea. 

24. Aceste eforturi vor fi consolidate și datorită accelerării 

lucrărilor cu privire la „frontierele inteligente”, pentru a se 

asigura valorifi carea noilor tehnologii în scopul soluţionării 

problemelor legate de controlul frontierelor. În special, ar 

trebui introdus un sistem de intrare/ieșire și un program de 

înregistrare a pasagerilor. Consiliul European salută acordul 

obţinut cu privire la Agenţia pentru gestionarea operaţio-

nală a unor sisteme informatice la scară largă în spaţiul de 

libertate, securitate și justiţie.

25. Funcţionarea Frontex și a altor agenţii trebuie monitori-

zată permanent, pentru a asigura efi cienţa lor constantă 

în sprijinirea statelor membre la gestionarea frontierelor 

externe și la combaterea imigraţiei ilegale și abordarea 

cazurilor privind refugiaţii. Frontex va coopera cu ţările 

terţe în cauză. Consiliul European salută acordul obţinut 

cu privire la revizuirea Regulamentului Frontex, care va avea 

drept efect creșterea efi cienţei capacităţilor operaţionale ale 

agenţiei. În conformitate cu Programul de la Stockholm, 

va fi  dezvoltat și mai mult cadrul pentru cooperarea dintre 

poliţiștii de frontieră naţionali, în special prin încurajarea 

unei formări comune și a punerii în comun a capacităţilor 

și a standardelor. Comisia, în strânsă cooperare cu Frontex, 

este invitată să prezinte și alte idei în acest context până la 

sfârșitul anului.

26. Luând act de situaţia difi cilă cu care se confruntă în prezent 

unele state membre, Consiliul European reafi rmă necesita-

tea unei solidarităţi veritabile și practice faţă de statele mem-

bre afectate în modul cel mai direct de fl uxurile de migraţie. 

UE și statele membre vor continua să ofere sprijinul opera-

ţional și fi nanciar necesar în funcţie de evoluţia situaţiei, pe 
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 − a aprobat Strategia UE pentru regiunea Dunării și a soli-

citat tuturor actorilor relevanţi să o pună în aplicare fără 

întârziere, astfel cum se subliniază în concluziile Consi-

liului din 13 aprilie 2011; Statele membre sunt invitate 

să își continue, în colaborare cu Comisia, activitatea con-

sacrată unor posibile strategii macroregionale viitoare, în 

special cu privire la regiunea Mărilor Adriatică și Ionică;

 − a aprobat raportul Președinţiei privind incluziunea 

romilor, luând act de importanţa primordială a aces-

tuia, și a solicitat punerea în aplicare rapidă a concluziilor 

Consiliului din 19 mai 2011 privind cadrul UE pentru 

strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020, 

în special în direcţia pregătirii, actualizării sau elaborării 

până la sfârșitul anului 2011 a unor strategii naţionale 

ale statelor membre de incluziune a romilor sau a unor 

seturi integrate de măsuri de politică în cadrul politicilor 

mai generale de incluziune socială, în vederea îmbună-

tăţirii situaţiei romilor;

 − a salutat raportul anual privind obiectivele UE în mate-

rie de ajutor pentru dezvoltare, constatând totodată că, 

deși UE rămâne de departe cel mai important donator 

din lume în 2010, nu a fost îndeplinit obiectivul colectiv 

intermediar pentru 2010; și-a reafi rmat angajamentul 

de a îndeplini obiectivele în materie de ajutor pentru 

dezvoltare până în 2015, astfel cum menţionează în 

concluziile sale din iunie 2005.

***

ANEXĂ

DECLARA ŢIE PRIVIND VECINĂTATEA SUDICĂ

1. Consiliul European confi rmă principiile și obiectivele defi -

nite în declaraţia și în concluziile sale privind vecinătatea 

sudică adoptate la 11 martie 2011 și, respectiv, la 25 mar-

tie 2011. Consiliul European salută Comunicarea comună 

a Înaltului Reprezentant și a Comisiei Europene privind 

un răspuns nou în contextul schimbărilor din ţările vecine, 

prezentată la 25 mai 2011. Consiliul European aprobă pe 

deplin Concluziile Consiliului privind politica europeană 

de vecinătate adoptate la 20 iunie 2011 și face apel la înre-

gistrarea de progrese rapide în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor concrete, în conformitate cu principiile 

și obiectivele convenite de Consiliu. 

2. Consiliul European salută sprijinul G8 acordat transfor-

mării democratice a vecinătăţii sudice a Europei. Consiliul 

European subliniază încă o dată importanţa Uniunii pentru 

Mediterana și importanţa lansării rapide a unor proiecte 

concrete și semnifi cative în cadrul acesteia. 

3. Consiliul European salută eforturile întreprinse în prezent 

în regiune pe calea transformării democratice, în special în 

Egipt și în Tunisia. Consiliul European salută anunţarea 

negocierile care urmează să demareze în legătură cu două 

componente importante ale SECA. Modificările aduse 

nu ar trebui să ducă la încurajarea înaintării unor cereri 

nefondate sau la creșterea costurilor totale pentru statele 

membre. Aceste negocieri ar trebui să fi e acum continuate 

cu atenţie pe baza unei abordări generale echilibrate care 

să înglobeze toate propunerile existente pentru a se realiza 

obiectivele-cheie menţionate anterior. 

III. CROAŢIA

31. Consiliul European salută eforturile intense ale Croaţiei, care 

au permis ajungerea în stadiul fi nal al negocierilor de ade-

rare. Examinarea în curs a capitolelor de negociere restante 

de către Consiliu se realizează cu respectarea deplină a unei 

condiţionalităţi stricte și în conformitate cu cadrul de nego-

ciere. Având în vedere progresele înregistrate și evaluarea 

pozitivă a Comisiei, Consiliul European a invitat Consiliul 

să ia toate deciziile necesare pentru încheierea negocierilor de 

aderare cu Croaţia până la sfârșitul lunii iunie 2011, pe baza 

proiectelor de poziţii comune prezentate recent de Comisie, 

în vederea semnării Tratatului de aderare până la sfârșitul 

anului. Croaţia ar trebui să își continue eforturile de reformă 

cu aceeași cadenţă, în special în privinţa sistemului judiciar și 

a drepturilor fundamentale, astfel încât să poată să își asume 

pe deplin obligaţiile care îi revin în calitate de stat membru 

începând cu data aderării. Monitorizarea până la aderare 

a acestor eforturi de realizare a reformei vor conferi Croaţiei 

și statelor membre actuale încrederea necesară. Consiliul, 

hotărând cu majoritate califi cată, la propunerea Comisiei, 

poate lua toate măsurile corespunzătoare.

32. Aceste evoluţii aduc un nou impuls perspectivei europene 

a Balcanilor de Vest, în condiţiile în care aceste ţări continuă 

pe calea reformelor. Consiliul European va reveni asupra 

acestei chestiuni în cadrul reuniunii sale din decembrie 

2011. În acest context, salută arestarea și transferul lui 

Ratko Mladic la Tribunalul de la Haga, care constituie un 

pas înainte pentru justiţia internaţională, precum și pentru 

perspectiva europeană a Serbiei.

***

ALTE PUNCTE

Consiliul European:

 − l-a numit pe domnul Mario Draghi în calitate de pre-

ședinte al Băncii Centrale Europene pentru perioada 

1 noiembrie 2011-31 octombrie 2019; 

 − a adoptat o  declaraţie privind vecinătatea sudică 

(anexă); a aprobat noua abordare a relaţiilor cu veci-

nătatea Uniunii Europene, astfel cum este redată în 

concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 și a subliniat 

importanţa reuniunii la nivel înalt privind parteneri-

atul estic, care se va desfășura la Varșovia în perioada 

29-30 septembrie 2011;
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mentul vicepreședintelui în acest sens. Consiliul European 

reafi rmă caracterul urgent al necesităţii unei tranziţii ordo-

nate și cuprinzătoare, în conformitate cu Iniţiativa Consi-

liului de Cooperare al Golfului. Consiliul European este 

preocupat de procesele și de condamnarea unor membri ai 

opoziţiei din Bahrain. Acesta încurajează Bahrain să asigure 

respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăţilor 

fundamentale.

7. Consiliul European constată că situaţia din Gaza rămâne 

îngrijorătoare. Asistenţa umanitară acordată populaţiei din 

Gaza ar trebui să respecte cadrul corespunzător și hotărâ-

rile ONU și ar trebui să evite punerea în pericol a vieţilor 

omenești. 

8. Schimbările fundamentale din toată lumea arabă subliniază 

necesitatea realizării unor progrese în procesul de pace din 

Orientul Mijlociu pentru a depăși impasul actual, respec-

tând, în același timp, acordurile și obligaţiile anterioare. 

Consiliul European solicită tuturor părţilor să demareze 

de urgenţă negocieri. Numai reluarea negocierilor directe 

ar putea oferi o șansă reală de îmbunătăţire a situaţiei pe 

teren, ducând astfel la o soluţie cuprinzătoare și de durată. 

Subliniind rolul central al Cvartetului, Consiliul European 

salută eforturile întreprinse în acest sens de statele membre 

ale UE și de Înaltul Reprezentant, precum și propunerile 

recente ale președintelui Obama, în conformitate cu poziţi-

ile anterioare ale UE. Consiliul European sprijină pe deplin 

solicitarea Înaltului Reprezentant adresată Cvartetului de 

a crea o perspectivă credibilă de relansare a procesului de 

pace, ca subiect de maximă urgenţă. Consiliul European 

face apel la toate părţile să evite demersurile unilaterale, 

care nu ar conduce la o soluţie cuprinzătoare. De asemenea, 

sprijină iniţiativa convocării unei conferinţe la Paris pen-

tru a oferi sprijin economic în vederea construcţiei statului 

palestinian, ca parte a relansării procesului de pace. Consi-

liul European își exprimă profunda preocupare cu privire 

la soarta lui Gilad Shalit, ţinut prizonier de către Hamas, 

prin încălcarea evidentă a dreptului internaţional umanitar 

universal. Cu ocazia împlinirii a cinci ani de la capturarea sa, 

Consiliul European solicită eliberarea imediată a lui Gilad 

Shalit.

principalelor elemente ale unei noi constituţii în Maroc, 

angajamentul reînnoit pentru reformele politice, inclusiv 

prin revizuirea constituţiei, în Iordania și ia act cu satisfacţie 

de ridicarea stării de urgenţă și de reforma constituţională 

planifi cată în Algeria. Consiliul European subliniază nevoia 

de reprezentativitate și de dialog în procesul de reformă și va 

urmări îndeaproape punerea în aplicare a acestor reforme. 

4. Consiliul European confi rmă sprijinul său deplin faţă de 

Rezoluţiile 1970 și 1973 privind Libia ale Consiliului de 

Securitate al ONU și faţă de eforturile întreprinse de sta-

tele membre ale UE în vederea punerii în aplicare a acestor 

rezoluţii. Consiliul European aprobă pe deplin Concluziile 

Consiliului privind Libia adoptate la 20 iunie 2011 și își 

reafi rmă apelul adresat colonelului Kadhafi  de a se retrage 

imediat de la putere. Transformarea democratică a Libiei 

rămâne de interes primordial pentru Uniunea Europeană. 

Consiliul European subliniază rolul esenţial jucat de Con-

siliul naţional de tranziţie în acest proces, în calitatea sa de 

reprezentant al aspiraţiilor poporului libian.

5. Consiliul European condamnă în termeni categorici actu-

ala represiune și violenţele inacceptabile și șocante pe care 

regimul sirian continuă să le practice împotriva propriilor 

cetăţeni. Ia act cu profundă îngrijorare de informaţiile legate 

de activitatea militară a Siriei în apropierea graniţei cu Tur-

cia la Khirbet al-Jouz și lansează un nou apel la o abordare 

cât mai reţinută. Prin alegerea unei căi de represiune și 

prin neîndeplinirea propriilor promisiuni privind reforme 

cuprinzătoare, regimul ridică semne de întrebare asupra 

legitimităţii sale. Cei care se fac responsabili de crime și de 

violenţe împotriva civililor trebuie să fi e trași la răspundere. 

Aprobând Concluziile privind Siria adoptate de Consiliu la 

20 iunie 2011, Consiliul European salută adoptarea de noi 

sancţiuni. Consiliul European acordă, de asemenea, sprijin 

deplin eforturilor diplomatice menite să asigure faptul că 

Consiliul de Securitate al ONU își poate asuma responsa-

bilitatea și poate da răspunsul cuvenit situaţiei din Siria.

6. Consiliul European este în continuare preocupat de situaţia 

din Yemen și încurajează toate părţile să înceteze violenţele, 

să respecte drepturile omului și să urmărească ajungerea la 

un acord permanent de încetare a focului, salutând angaja-
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facilităţii pentru Grecia actuale. Această măsură va fi  însoţită 

de un mecanism care să asigure stimulente adecvate pentru 

punerea în practică a programului.

4. Solicităm o strategie cuprinzătoare de creștere și investiţii 

în Grecia. Salutăm decizia Comisiei de a crea un grup de 

acţiune care va conlucra cu autorităţile elene pentru a se 

axa pe fondurile structurale, vizând competitivitatea și creș-

terea, crearea de locuri de muncă și formarea. În vederea 

atingerii acestui obiectiv, vom mobiliza fonduri și instituţii 

UE, precum BEI și vom relansa economia Greciei. Statele 

membre și Comisia vor mobiliza imediat toate resursele 

necesare pentru a oferi asistenţă tehnică excepţională pen-

tru a ajuta Grecia să își pună în aplicare reformele. Comisia 

va prezenta un raport cu privire la progresele în acest sens 

în luna octombrie. 

5. Sectorul fi nanciar și-a manifestat disponibilitatea de a spri-

jini Grecia pe bază de voluntariat, prin intermediul unei 

game întregi de opţiuni care să consolideze în continuare 

sustenabilitatea generală. Contribuţia netă a sectorului pri-

vat este estimată la 37 de miliarde de euro1. Se va asigura 

îmbunătăţirea calităţii creditului pentru a susţine calitatea 

garanţiilor, astfel încât să permită utilizarea continuă a aces-

teia pentru accesul băncilor elene la operaţiunile cu lichi-

dităţi din cadrul Eurosistemului. Vom pune la dispoziţie 

resurse adecvate pentru a recapitaliza băncile elene dacă 

este necesar.

Implicarea sectorului privat:

6. Referitor la abordarea noastră generală cu privire la impli-

carea sectorului privat în zona euro, am dori să clarifi căm 

faptul că Grecia necesită o soluţie excepţională și unică. 

7. Toate celelalte ţări din zona euro își reafi rmă în mod solemn 

și cu fermitate hotărârea de a-și onora pe deplin angaja-

mentul privind rambursarea datoriei suverane, precum și 

toate angajamentele care vizează condiţii fi scale și reforme 

structurale sustenabile. Șefi i de stat sau de guvern din zona 

euro sprijină pe deplin această hotărâre, deoarece credi-

bilitatea tuturor angajamentelor lor privind rambursarea 

datoriei suverane reprezintă un element decisiv de asigurare 

a stabilităţii fi nanciare de ansamblu din zona euro. 

1 Ţinând seama de costul îmbunătăţirii calităţii creditului pentru 
perioada 2011-2014. În plus, un program de răscumpărare a datoriei va 
contribui cu 12,6 miliarde de euro, ceea ce va ridica totalul la 50 de miliarde 
de euro. Pentru perioada 2011-2019, contribuţia netă totală a  implicării 
sectorului privat este estimată la 106 miliarde de euro.

Ne reafi rmăm angajamentul faţă de moneda euro și ne angajăm să 

întreprindem tot ceea ce este necesar pentru a asigura stabilitatea 

fi nanciară a zonei euro în ansamblu și a statelor sale membre. De 

asemenea, ne reafi rmăm determinarea de a consolida convergenţa, 

competitivitatea și guvernanţa în zona euro. De la începutul cri-

zei datoriei suverane au fost luate măsuri importante de stabili-

zare a zonei euro, de reformare a normelor și de elaborare de noi 

instrumente de stabilizare. Redresarea din zona euro se desfășoară 

conform planului, iar moneda euro se sprijină pe fundamente eco-

nomice solide. Însă provocările actuale au relevat nevoia de noi 

măsuri de mare anvergură. 

Astăzi am convenit asupra următoarelor măsuri: 

Grecia:

1. Salutăm măsurile întreprinse de guvernul elen pentru a sta-

biliza fi nanţele publice și a reforma economia, precum și 

noul pachet de măsuri inclusiv privatizarea, adoptat recent 

de parlamentul elen. Aceste măsuri reprezintă eforturi fără 

precedent, însă necesare pentru a readuce economia Gre-

ciei pe o cale a creșterii durabile. Suntem conștienţi de 

eforturile pe care le presupun măsurile de ajustare pentru 

cetăţenii greci și suntem convinși că aceste sacrifi cii sunt 

indispensabile pentru redresarea economică și că acestea 

vor contribui la stabilitatea și bunăstarea viitoare ale ţării.

2. Suntem de acord să sprijinim un nou program pentru Gre-

cia și, alături de FMI și de contribuţia voluntară a sectorului 

privat, să acoperim integral defi citul de fi nanţare. Finanţarea 

ofi cială totală se va ridica la o valoare estimată de 109 mili-

arde de euro. Acest program va fi  destinat, în special prin 

intermediul unor rate mai scăzute ale dobânzii și al unor 

scadenţe amânate, ameliorării decisive a sustenabilităţii 

datoriei și a profi lului de refi nanţare al Greciei. Solicităm 

Fondului Monetar Internaţional să continue să contribuie 

la fi nanţarea noului program elen. Intenţionăm să utilizăm 

FESF drept vehicul de fi nanţare pentru următoarea tragere. 

Vom monitoriza îndeaproape punerea strictă în practică 

a programului, pe baza evaluării periodice a Comisiei în 

colaborare cu BCE și FMI.

3. Am decis să extindem până la limita maximă posibilă sca-

denţa viitoarelor împrumuturi FESF acordate Greciei, de 

la cea actuală de 7 ani și jumătate la cel puţin 15 ani și până 

la 30 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani.. În acest 

context, vom asigura o monitorizare adecvată ulterioară 

programului. Vom furniza împrumuturi FESF cu dobânzi 

echivalente celor ale mecanismului de susţinere a balanţei 

de plăţi (în prezent de aproximativ 3,5%), aproape de cos-

turile de fi nanţare ale FESF, însă fără a coborî sub acestea. 

Am decis, de asemenea, să extindem substanţial scadenţele 

Declaraţia șefi lor de stat sau de guvern din zona euro – 

21 iulie 2011
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Până cel târziu în 2013, defi citul public va fi  redus sub 3% în 

toate ţările, cu excepţia celor cărora li se aplică un program. 

În acest context, salutăm pachetul bugetar prezentat recent 

de guvernul italian, care va permite reducerea defi citului 

sub 3% în 2012 și atingerea echilibrului bugetar în 2014. 

De asemenea, salutăm reformele ambiţioase întreprinse de 

Spania în domeniile fi scal, fi nanciar și structural. În urma 

rezultatelor testelor de rezistenţă a băncilor, statele membre 

vor prevedea măsuri de limitare pentru bănci, după caz.

12. Vom aplica recomandările de reforme adoptate în iunie, 

care vor consolida creșterea. Invităm Comisia și BEI să 

întărească sinergiile dintre programele de împrumut și 

fondurile UE din toate ţările în cadrul asistenţei UE-FMI. 

Sprijinim toate eforturile depuse pentru îmbunătăţirea 

capacităţii ţărilor de a absorbi fonduri UE în vederea sti-

mulării creșterii și ocupării forţei de muncă, inclusiv prin 

intermediul unei creșteri temporare a ratelor de cofi nanţare.

Guvernanţa economică:

13. Solicităm fi nalizarea rapidă a pachetului legislativ privind 

consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere și noua 

supraveghere macroeconomică. Statele membre din zona 

euro vor sprijini pe deplin președinţia poloneză pentru 

a ajunge la un acord cu Parlamentul European cu privire 

la procedurile de votare în cadrul componentei preventive 

a pactului.

14. Ne angajăm ca, până la sfârșitul anului 2012, să introducem 

cadre fi scale naţionale, conform prevederilor directivei pri-

vind cadrele fi scale.

15. Suntem de acord că ar trebui ca, în cadrul de reglemen-

tare al UE, să ne bazăm mai puţin pe ratingurile de credit 

externe, ţinând seama de propunerile recente ale Comisiei 

în această direcţie și așteptăm cu interes propunerile Comi-

siei cu privire la agenţiile de rating al creditelor.

16. Îl invităm pe președintele Consiliului European ca, consul-

tându-se îndeaproape cu președintele Comisiei și cu pre-

ședintele Eurogrupului, să facă propuneri concrete până 

în octombrie în ceea ce privește modul de a îmbunătăţi 

metodele de lucru și de a consolida gestionarea crizelor în 

zona euro. 

Instrumente de stabilizare:

8. Pentru creșterea efi cienţei FESF și a MES și pentru abor-

darea fenomenului de contaminare, suntem de acord cu 

sporirea fl exibilităţii acestora, corelată cu o condiţionalitate 

adecvată, astfel încât acestea să poată:

 − acţiona pe baza unui program preventiv;

 − fi nanţa recapitalizarea instituţiilor fi nanciare prin inter-

mediul unor împrumuturi acordate guvernelor, inclusiv 

în ţările care nu au un astfel de program;

 − interveni pe pieţele secundare pe baza unei analize 

a BCE, care să identifi ce existenţa unor circumstanţe 

excepţionale pe piaţa fi nanciară și a unor riscuri la adresa 

stabilităţii fi nanciare, precum și pe baza unei decizii de 

comun acord a statelor membre FESF/MES, pentru 

a evita contaminarea.

Vom iniţia procedurile necesare pentru punerea în aplicare 

cât mai promptă a acestor decizii.

9. În funcţie de necesităţi, se va institui un acord de garanţie, 

pentru a acoperi riscul cu care se confruntă statele membre 

ale zonei euro ca urmare a garanţiilor acestora către FESF.

Consolidarea fi scală și creșterea din zona euro:

10. Suntem deciși să continuăm să acordăm sprijin ţărilor 

care fac obiectul unor programe până în momentul în care 

acestea benefi ciază din nou de acces la pieţe, cu condiţia ca 

acestea să pună în aplicare cu succes respectivele programe. 

Salutăm determinarea Irlandei și a Portugaliei de a-și pune 

cu stricteţe în practică programele și reiterăm angajamentul 

nostru ferm faţă de succesul acestor programe. Ratele și 

scadenţele împrumuturilor din FESF asupra cărora am con-

venit pentru Grecia se vor aplica și Portugaliei și Irlandei. În 

acest context, constatăm disponibilitatea Irlandei de a parti-

cipa în mod constructiv la discuţiile pe tema proiectului de 

directivă privind o bază de impozitare consolidată comună 

pentru corporaţii (CCCTB) și la discuţiile structurate pri-

vind chestiuni de politică fi scală în cadrul Pactului Euro 

Plus.

11. Toate statele membre din zona euro vor respecta cu stric-

teţe obiectivele fi scale convenite, își vor ameliora compe-

titivitatea și vor aborda dezechilibrele macroeconomice. 
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unor progrese rapide în direcţia îndeplinirii obiectivelor 

privind acoperirea de bandă largă stabilite în Agenda digi-

tală, facilitării identifi cării și autentifi cării electronice secu-

rizate și modernizării regimului privind drepturile de autor 

în Europa, în vederea garantării avantajului competitiv al 

acesteia și a fructifi cării potenţialului pentru noi modele 

de afaceri, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie 

a drepturilor de proprietate intelectuală și ţinând seama de 

diversitatea culturală. Consiliul European solicită obţine-

rea unui acord rapid privind programul pentru politica în 

domeniul spectrului de frecvenţe radio.

(c) Ar trebui să se menţină ritmul de punere în aplicare a Pro-

gramului de acţiune privind reducerea sarcinii adminis-

trative din 2007, în vederea îndeplinirii obiectivului de 

reducere cu 25% până în 2012; ar trebui să se înregistreze 

progrese mai rapide în ceea ce privește conturile anuale, 

dreptul societăţilor comerciale, impozitarea și vămile. Con-

siliul European solicită adoptarea rapidă a propunerilor 

de simplifi care în curs de examinare de către Consiliu și 

Parlament. 

Comisia este invitată să își facă noi eforturi în direcţia 

reducerii sarcinii globale de reglementare, în special pen-

tru IMM-uri, inclusiv prin propunerea unor metode de 

lucru concrete în contextul programului de reglementare 

inteligentă. Comisia s-a angajat să evalueze impactul vii-

toarelor reglementări privind microîntreprinderile și să 

analizeze acquis-ul pentru a identifi ca obligaţiile existente 

de care ar putea fi  scutite microîntreprinderile. Consiliul 

European așteaptă cu interes viitorul raport al Comisiei 

pentru a reveni asupra acestor chestiuni la reuniunea sa din 

decembrie 2011. 

I. POLITICA ECONOMICĂ

1. Având în vedere raportul Comisiei privind domeniile 

de stimulare a creșterii și în urma rezultatului conferinţei 

politice privind sursele de creștere economică desfășurate 

la 6 octombrie 2011, Consiliul European a identifi cat un 

număr restrâns de priorităţi-cheie pentru politica econo-

mică internă, care trebuie urmărite pe termen scurt pentru 

a obţine o creștere inteligentă, durabilă, favorabilă incluzi-

unii și ecologică: 

(a) Piaţa unică joacă un rol-cheie în obţinerea creșterii și 

a ocupării forţei de muncă. Ar trebui depuse toate efor-

turile necesare pentru a asigura acordul până la sfârșitul 

lui 2012 asupra celor 12 propuneri prioritare stabilite în 

Actul privind piaţa unică, acordând prioritate maximă pro-

punerilor care pot aduce cele mai multe benefi cii în ceea ce 

privește creșterea economică și locurile de muncă. Punerea 

în aplicare deplină a Directivei privind serviciile va aduce de 

asemenea benefi cii economice însemnate; statele membre 

ar trebui să fi nalizeze punerea în aplicare a acestei directive 

până la sfârșitul anului și ar trebui să se asigure că ghișeele 

unice sunt pe deplin operaţionale și că agenţii economici 

sunt informaţi pe deplin cu privire la noile oportunităţi ofe-

rite de directivă. Comisia va prezenta un raport cu privire 

la această chestiune până la sfârșitul anului 2011. 

(b) Consiliul European invită Comisia să prezinte rapid foaia 

de parcurs privind fi nalizarea pieţei digitale unice până în 

2015, acordând prioritate propunerilor destinate să promo-

veze o piaţă digitală unică pe deplin integrată prin facilitarea 

comerţului electronic și a utilizării transfrontaliere a servici-

ilor online. Ar trebui acordată o atenţie deosebită asigurării 

CONSILIUL EUROPEAN  23 OCTOMBRIE 2011

CONCLUZII

Pe lângă abordarea provocărilor imediate prezentate de criza fi nanciară, este esenţial să se intensifi ce eforturile de asigurare 

a unei creșteri durabile și generatoare de locuri de muncă. Consolidarea bugetară și reducerea datoriei sunt de o importanţă 

vitală în vederea asigurării sustenabilităţii fi nanţelor publice și a restabilirii încrederii. În același timp, sunt deja necesare 

acţiuni ferme în vederea consolidării economiei pe termen scurt. Prin urmare, este esenţial ca Uniunea Europeană să pună 

în aplicare toate aspectele Strategiei Europa 2020. Statele membre vor accelera reformele structurale, în conformitate 

cu recomandările formulate în contextul Semestrului european. În acest context, Consiliul European a identifi cat astăzi 

o serie de priorităţi care ar trebui accelerate, având în vedere impactul semnifi cativ al acestora asupra locurilor de muncă 

și asupra creșterii economice pe termen scurt și mediu. De asemenea, Consiliul European a solicitat să se pună un accent 

mai puternic asupra acelor aspecte ale politicilor externe ale Uniunii Europene care stimulează creșterea, pentru a valorifi ca 

la maximum contribuţia acestora la creșterea economică în Europa și pentru a crea condiţiile propice atragerii mai multor 

investiţii străine. Consiliul European a stabilit poziţia Uniunii pentru reuniunea la nivel înalt a G20, acordând prioritate 

maximă menţinerii stabilităţii fi nanciare și relansării creșterii economice. De asemenea, acesta a discutat despre pregătirile 

pentru Conferinţa de la Durban privind schimbările climatice, subliniind necesitatea de a lua măsuri ambiţioase în vederea 

unui cadru global și cuprinzător, cu forţă juridică obligatorie pentru perioada post-2012.

*  *  *
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de rigoare din trecut. Consiliul European salută intenţia 

Comisiei de a devansa analiza anuală a creșterii pentru luna 

decembrie 2011, ceea ce va permite Consiliului să pregă-

tească temeinic Consiliul European din primăvara 2012. 

Șefi i de stat sau de guvern vor reveni asupra anumitor teme 

ale Pactului Euro Plus în decembrie 2011; aceștia vor fi  de 

asemenea informaţi cu privire la progresele înregistrate în 

cadrul unor discuţii structurate referitoare la chestiuni pri-

vind coordonarea politicilor fi scale. Activitatea legislativă 

pe marginea propunerilor Comisiei privind o bază fi scală 

consolidată comună a societăţilor este în curs de desfășu-

rare. Consiliul European ia act de propunerea Comisiei 

privind o taxă pe tranzacţiile fi nanciare.

6. Consolidarea reglementării fi nanciare rămâne o priorita-

te-cheie la nivelul UE și la nivel mondial. Au fost înregistrate 

realizări importante din 2008, odată cu reforma cadrului de 

reglementare și de supraveghere, dar trebuie continuate 

eforturile de abordare a punctelor slabe ale sistemului fi nan-

ciar și de prevenire a viitoarelor crize. Consiliul European 

salută acordul obţinut cu privire la vânzarea în lipsă și face 

apel la adoptarea rapidă a altor propuneri legislative impor-

tante precum cele legate de instrumentele fi nanciare deri-

vate extrabursiere și sistemele de garantare a depozitelor 

până la sfârșitul acestui an, precum și cele privind cerinţele 

de capital până în vara anului 2012. Consiliul European 

salută propunerile privind pieţele instrumentelor fi nanciare 

și abuzurile de piaţă și așteaptă cu interes propunerile pe 

care Comisia le va face cu privire la agenţiile de rating al 

creditelor și cu privire la gestionarea și soluţionarea crizei 

bancare.

Consiliul European salută progresele înregistrate de Con-

siliu (ECOFIN) cu privire la măsurile pentru sectorul ban-

car și invită Consiliul să fi nalizeze aceste lucrări în cadrul 

reuniunii sale din 26 octombrie. Măsurile respective vor 

constitui o componentă esenţială a unui pachet mai amplu, 

celelalte elemente ale pachetului urmând a fi  convenite în 

cadrul reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie.

7. Președintele a prezentat un raport Consiliului European 

cu privire la stadiul lucrărilor referitoare la reuniunea la 

nivel înalt a zonei euro din 23 și 26 octombrie. Consiliul 

European a convenit asupra necesităţii de a asigura coe-

renţa dintre activităţile zonei euro și ale Uniunii Europene, 

respectând în mod adecvat integritatea Uniunii Europene 

în ansamblul său și funcţionarea sa cu 27 de membri. În 

acest context, Comisia Europeană are responsabilitatea de 

a asigura respectarea de către toate cele 27 de state membre 

a legislaţiei UE, inclusiv a celei referitoare la piaţa internă, 

și de a garanta condiţii de concurenţă echitabile la nivelul 

tuturor statelor membre, inclusiv al celor care nu fac parte 

din zona euro. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei 

euro va fi  desemnat de șefi i de stat sau de guvern din zona 

euro în același moment în care Consiliul European își alege 

președintele și pentru același mandat. Până la următoarea 

(d) Statele membre vor asigura refl ectarea deplină a recoman-

dărilor specifi ce fi ecărei ţări în deciziile lor naţionale în ceea 

ce privește politica bugetară și reformele structurale, dată 

fi ind importanţa lor vitală pentru asigurarea unor fi nanţe 

publice sustenabile, pentru crearea de locuri de muncă și 

pentru creșterea economică. În vederea acordării de sprijin 

în acest sens, Consiliul European solicită Consiliului, în 

colaborare cu Comisia, să adopte măsuri pentru a se asigura 

că toate acţiunile la nivelul Uniunii Europene sprijină pe 

deplin creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

2. Energia, inclusiv efi cienţa energetică, precum și cercetarea 

și inovarea sunt domenii-cheie pentru promovarea creșterii 

economice. Consiliul European va evalua progresele înre-

gistrate în domeniile în cauză în decembrie 2011 și, respec-

tiv, în martie 2012, în urma orientărilor concrete stabilite 

în februarie 2011. Acesta solicită punerea în aplicare rapidă 

a măsurilor care vor avea un impact direct asupra creșterii. 

3. Deoarece criza a sporit presiunea asupra bugetelor naţio-

nale, este important să se optimizeze utilizarea resurselor 

disponibile, în special în ţările care pun în aplicare un pro-

gram de ajustare. Consiliul European solicită adoptarea 

până la sfârșitul anului a propunerilor privind creșterea 

temporară a ratelor de cofi nanţare pentru fondurile UE, 

însoţită de o orientare a acestor fonduri către creștere, com-

petitivitate și ocuparea forţei de muncă. BEI este invitată să 

examineze, în strânsă cooperare cu Comisia, posibilităţile 

de a contribui în continuare la stimularea investiţiilor în 

Europa, inclusiv în cazul ţărilor care pun în aplicare un pro-

gram de ajustare.

4. Uniunea Europeană deţine acum instrumente mai puter-

nice de consolidare a guvernanţei economice și de asigurare 

a faptului că se iau măsurile necesare pentru a scoate Europa 

din criză: Strategia Europa 2020 continuă să ghideze Uni-

unea și statele membre în activităţile de promovare a ela-

borării de reforme structurale în vederea stimulării creșterii 

economice; Semestrul european va contribui la asigurarea 

faptului că acestea continuă sa pună în aplicare reformele 

în cauză în mod coordonat; iar Pactul Euro Plus va obţine 

o nouă calitate a coordonării politicii economice între sta-

tele membre participante. Pachetul de șase acte legislative 

privind guvernanţa economică asupra căruia s-a ajuns la un 

acord luna trecută va permite un nivel mult mai ridicat de 

supraveghere și coordonare, necesar pentru a asigura sus-

tenabilitatea fi nanţelor publice și pentru a evita acumularea 

dezechilibrelor excesive. Consiliul European își subliniază 

hotărârea de a pune în aplicare acest nou cadru pentru a se 

asigura de aplicarea sa deplină și efi cace. În acest context, 

salutăm intenţia Comisiei de a consolida, în cadrul Comi-

siei, rolul comisarului competent în vederea unei monito-

rizări mai atente și a unei puneri în aplicare suplimentare.

5. Următorul Semestru european ar trebui să fie cât mai 

ambiţios cu putinţă și ar trebui să desprindă învăţămintele 
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(c) De asemenea, Uniunea ar trebui să încerce să benefi cieze 

pe deplin de mediul de reglementare aplicat într-un spaţiu 

economic în expansiune și să preia iniţiativa în procesul 

de stabilire a standardelor. Aceasta ar trebui să elaboreze 

o politică de investiţii cuprinzătoare, în vederea obţinerii 

unei liberalizări și a unei protecţii reciproce efi cace a inves-

tiţiilor, ca parte integrantă a politicii comerciale generale 

comune a Uniunii. De asemenea, Uniunea ar trebui să asi-

gure o coerenţă sporită între aspectele externe ale politicilor 

sectoriale precum energia, transporturile și vizele, în cadrul 

unui echilibru general al intereselor sale economice și al 

obiectivelor de politică externă.

9. Se vor continua lucrările cu privire la aceste chestiuni, în 

mod prioritar, cu alocarea resurselor și instrumentelor 

necesare în acest sens. Comisia este invitată să raporteze 

cu privire la progresele înregistrate până în primăvara urmă-

toare. Ori de câte ori se va dovedi necesar, reuniunile la nivel 

înalt ale UE cu ţări și regiuni terţe se vor concentra într-o 

mai mare măsură asupra soluţionării chestiunilor restante 

din cadrul acordurilor în curs de negociere cu acestea. 

II. G20

10. Consiliul European a purtat discuţii cu privire la pregătirile 

pentru reuniunea la nivel înalt a G20, care se va desfășura la 

Cannes. Acesta a confi rmat orientările convenite de către 

Consiliu în pregătirea pentru reuniunile ministeriale în 

domeniul fi nanţelor, agriculturii, ocupării forţei de muncă 

și dezvoltării din cadrul G20.

11. Sunt necesare acţiuni hotărâte pentru menţinerea stabilită-

ţii fi nanciare, restabilirea încrederii și sprijinirea creșterii și 

a creării de locuri de muncă. G20 ar trebui să aprobe un plan 

de acţiune ambiţios care să cuprindă angajamente și măsuri 

concrete din partea tuturor ţărilor G20 în vederea abor-

dării provocărilor grave care derivă din actuala încetinire 

a ritmului economiei și în vederea asigurării unei creșteri 

ferme, durabile și echilibrate, punând totodată în aplicare 

o consolidare fi scală credibilă. 

12. Reuniunea la nivel înalt de la Cannes ar trebui să înregis-

treze de asemenea progrese concrete privind:

(a) reformarea sistemului monetar internaţional (IMS), în 

special prin consolidarea instrumentelor de supraveghere 

și de gestionare a crizelor și printr-o mai bună coordonare 

a politicilor economice și monetare; politicile macroecono-

mice solide ar trebui să răspundă în primul rând șocurilor 

legate de fl uxul de capital, iar G20 ar trebui să promoveze 

în continuare pieţe de capital deschise și să evite protecţi-

onismul fi nanciar; sunt așteptate progrese suplimentare 

în legătură cu o cale bazată pe criterii destinată extinderii 

pachetului de drepturi speciale de tragere, drept contribuţie 

la evoluţia IMS, având la bază criteriile existente. G20 ar 

trebui să asigure faptul că FMI dispune de resurse adecvate 

pentru a își îndeplini responsabilităţile sistemice și ar trebui 

alegere, președintele actual al Consiliului European va pre-

zida reuniunile la nivel înalt ale zonei euro. Președintele 

reuniunii la nivel înalt a zonei euro va informa pe deplin 

statele membre care nu fac parte din zona euro cu privire 

la pregătirea și rezultatul respectivelor reuniuni la nivel înalt. 

Consiliul European ia act de intenţia șefi lor de stat sau de 

guvern din zona euro de a refl ecta asupra consolidării în 

continuare a convergenţei economice în cadrul zonei euro, 

a îmbunătăţirii disciplinei fi scale și a aprofundării uniunii 

economice, inclusiv a explorării posibilităţii unor modifi -

cări limitate ale tratatelor. Consiliul European reamintește 

că orice modifi care a tratatelor trebuie să fi e convenită de 

către cele 27 de state membre. Consiliul European va reveni 

asupra acestei chestiuni în decembrie, pe baza unui raport 

din partea președintelui Consiliului European, în strânsă 

colaborare cu președintele Comisiei și cu președintele 

Eurogrupului.

8. În ceea ce privește aspectele externe ale politicii economice, 

Europa va promova în continuare comerţul liber, echitabil 

și deschis, afi rmându-și totodată interesele, într-un spirit 

de reciprocitate și de benefi cii mutuale în legătură cu cele 

mai mari economii ale lumii. Uniunea Europeană poate 

lua o serie de măsuri în cadrul relaţiilor sale externe care 

pot contribui la stimularea potenţialului său de creștere, 

atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: 

(a) Deși consolidarea și extinderea sistemului multilateral și 

încheierea Rundei de la Doha rămân obiective esenţiale, 

având în vedere benefi ciile preconizate în termeni de creș-

tere economică și de creare de locuri de muncă, ar trebui 

să se pună accentul în mai mare măsură pe acordurile bila-

terale și regionale, în special cu partenerii strategici și cu 

partenerii ale căror pieţe se dezvoltă într-un ritm accelerat. 

Aceste eforturi ar trebui în special direcţionate către înlă-

turarea barierelor în calea comerţului, către obţinerea unui 

acces mai bun pe piaţă și a unor condiţii adecvate pentru 

investiţii, către protecţia proprietăţii intelectuale, accesul la 

materii prime și deschiderea pieţelor achiziţiilor publice. În 

ceea ce privește acest din urmă aspect, Consiliul European 

așteaptă cu interes viitoarea propunere a Comisiei privind 

un instrument al UE.

(b) Uniunea ar trebui să fructifi ce relaţiile speciale de care se 

bucură în raport cu regiunile învecinate pentru a promova 

legături economice strânse și a deschide noi oportunităţi 

comerciale și investiţionale, inclusiv urmărind, după caz, 

acorduri de liber schimb complexe și cuprinzătoare. Pro-

movarea unui mediu mai favorabil afacerilor în vecinătatea 

UE reprezintă o investiţie esenţială în vederea unei pros-

perităţi regionale mai extinse. Uniunea ar trebui să urmă-

rească integrarea sectoarelor specifi ce care au un impact 

semnifi cativ asupra creșterii economice și a ocupării forţei 

de muncă, precum energia și aviaţia.
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convenit privind creșterea cu maximum 2°C a tempera-

turilor la nivel mondial. Uniunea Europeană va acţiona în 

direcţia unui rezultat ambiţios și echilibrat al Conferinţei 

de la Durban, pe baza a ceea ce s-a convenit anul trecut la 

Cancún. Este urgent să se convină asupra unui proces în 

direcţia unui cadru cuprinzător cu forţă juridică obligatorie 

și asupra unui termen clar, asigurând participarea la nivel 

mondial, inclusiv din partea economiilor majore. Consiliul 

European confi rmă deschiderea Uniunii Europene faţă de 

o a doua perioadă de angajament în temeiul Protocolului de 

la Kyoto ca parte a tranziţiei către un astfel de cadru, astfel 

cum a stabilit Consiliul la 10 octombrie 2011.

14. Consiliul European salută lucrările în curs ale Grupului la 

nivel înalt pentru durabilitatea globală, instituit de SG al 

ONU, pentru a găsi noi modalităţi de a promova dezvol-

tarea durabilă globală.

IV. POLITICA EXTERNĂ

15. Europa se angajează în continuare să sprijine transforma-

rea democratică a vecinătăţii sale sudice prin politica euro-

peană de vecinătate. Tranziţia democratică și dezvoltarea 

economică în întreaga regiune rămân esenţiale pentru 

instituirea democraţiei, cu respectarea deplină a statului de 

drept, precum și a drepturilor civile și a drepturilor omului. 

Lansarea rapidă a unor proiecte specifi ce în cadrul Uniunii 

pentru Mediterana poate contribui semnifi cativ la acest 

proces. 

16. Moartea lui Muammar Gaddafi  marchează sfârșitul unei ere 

de despotism și represiune din cauza căreia poporul libian 

a suferit prea mult timp. Astăzi Libia poate deschide o nouă 

pagină în istoria sa, poate urma un proces de reconciliere 

naţională și se poate îndrepta spre un nou viitor democratic. 

Consiliul European salută curajul și hotărârea poporului 

libian. Consiliul European așteaptă cu interes formarea 

unui guvern favorabil incluziunii și cu o vastă reprezentare, 

lansarea unui proces de tranziţie democratică, pașnică și 

transparentă care să se adreseze tuturor libienilor și pre-

gătirea unor alegeri libere și echitabile în conformitate cu 

Declaraţia constituţională a Consiliului Naţional de Tran-

ziţie. Consiliul European reafi rmă angajamentul Uniunii 

Europene de a  sprijini crearea unei Libii democratice. 

Consiliul European reiterează sprijinul său faţă de un Egipt 

democratic, pluralist și stabil în calitate de partener-cheie al 

UE. Autorităţile interimare au sarcina vitală de a organiza 

primele alegeri democratice și transparente, asigurând tot-

odată legea și ordinea publică într-o manieră care respectă 

drepturile omului. Consiliul European își exprimă preocu-

parea cu privire la recentele confruntări tragice din Egipt și 

subliniază importanţa promovării și a protejării libertăţii 

religioase sau de convingere, inclusiv a protejării minorită-

ţilor religioase, drept componentă esenţială a oricărei soci-

etăţi democratice. Consiliul European salută desfășurarea 

să exploreze posibilitatea unor contribuţii la FMI din partea 

ţărilor cu un excedent extern mare.

(b) consolidarea reglementării și supravegherii sectorului 

fi nanciar, prin asigurarea unei puneri în aplicare depline 

și consecvente a angajamentelor anterioare, ceea ce pre-

supune punerea în aplicare în timp util și în mod coerent 

a Basel II, II-5 și III, reforma instrumentelor fi nanciare deri-

vate extrabursiere și principiile și standardele în materie de 

remunerare. Sunt necesare progrese în vederea obţinerii, în 

cazul tuturor instituţiilor fi nanciare care au o importanţă 

sistemică, a unor cadre consecvente la nivel internaţional 

privind identifi carea și publicarea listei jurisdicţiilor neco-

operante, privind convergenţa standardelor de contabili-

tate, privind consolidarea reglementării sistemului bancar 

paralel, privind combaterea existenţei paradisurilor fi scale și 

privind reducerea încrederii excesive acordate ratingurilor 

de credit. Pentru a ţine pasul cu o reformă fi nanciară ambi-

ţioasă, vor fi  consolidate cadrul instituţional, resursele și 

guvernanţa Consiliului pentru Stabilitate Financiară. Intro-

ducerea unei taxe pe tranzacţiile fi nanciare la nivel mondial 

ar trebui examinată și dezvoltată în continuare;

(c) abordarea volatilităţii excesive a preţurilor la produsele de 

bază, în special prin sporirea transparenţei pieţelor produ-

selor de bază și prin îmbunătăţirea funcţionării și reglemen-

tării pieţelor instrumentelor fi nanciare derivate; Planul de 

acţiune al G20 privind volatilitatea preţului alimentelor și 

agricultura constituie încă un pas important în direcţia unui 

răspuns, coordonat la nivel internaţional, la provocarea 

reprezentată de securitatea alimentară; 

(d) promovarea redresării la nivel mondial și a unei creșteri 

durabile și favorabile incluziunii prin sprijinirea unei agende 

active de negociere a OMC, inclusiv pentru ţările cel mai 

puţin dezvoltate, și prin punerea în aplicare deplină a Agen-

dei de dezvoltare a G20 prin măsuri concrete; dimensiunea 

socială a globalizării ar trebui de asemenea consolidată;

(e) promovarea liberalizării comerţului internaţional și opu-

nerea de rezistenţă protecţionismului, în special prin ajun-

gerea la un acord asupra unui plan credibil ca bază pentru 

încheierea Rundei de la Doha pentru dezvoltare și prin 

luarea în considerare a unor abordări inovatoare în vederea 

consolidării sistemului comercial multilateral;

(f) combaterea schimbărilor climatice, în special prin mobi-

lizarea surselor de finanţare a eforturilor de combatere 

a schimbărilor climatice.

III. SCHIMBĂRILE CLIMATICE

13. Consiliul European aprobă concluziile Consiliului din 4 și 

din 10 octombrie 2011, care conturează poziţia UE pentru 

Conferinţa de la Durban privind schimbările climatice în 

mod detaliat. Consiliul European subliniază că este esen-

ţial un regim internaţional ambiţios pentru combaterea 

schimbărilor climatice dacă dorim să atingem obiectivul 
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o soluţie cuprinzătoare, negociată și de durată privind ches-

tiunea nucleară pentru a evita posibile măsuri restrictive 

suplimentare. În același timp, Consiliul European invită 

Consiliul Afaceri Generale să pregătească noi măsuri 

restrictive asupra cărora să se decidă și care să fi e puse în 

aplicare la momentul adecvat în cazul în care Iranul conti-

nuă să nu coopereze în mod serios și să nu își îndeplinească 

obligaţiile. Consiliul European aprobă declaraţia prezentată 

de Înaltul Reprezentant la 21 septembrie. Consiliul Euro-

pean reiterează angajamentul Uniunii Europene de a acţi-

ona în direcţia unei soluţii diplomatice la această chestiune.

19. Consiliul European salută a doua reuniune la nivel înalt 

a Parteneriatului estic, care s-a desfășurat la Varșovia la 

29-30 septembrie și salută intenţia Înaltului Reprezentant 

și a Comisiei Europene de a propune o foaie de parcurs 

care să enumere obiectivele, instrumentele și acţiunile în 

perspectiva următoarei reuniuni la nivel înalt a Parteneri-

atului estic din a doua jumătate a anului 2013. Ritmul și 

profunzimea integrării economice și asocierii politice ale 

acestor ţări cu UE vor depinde de susţinerea de către aces-

tea a principiilor democratice și a statului de drept, care 

reprezintă baza parteneriatului.

***

ANEXĂ

DECLARA ŢIA CONSILIULUI EUROPEAN 

Consiliul European salută cu satisfacţie deosebită anunţul din 20 

octombrie cu privire la încetarea activităţii teroriste a grupării tero-

riste ETA. Aceasta reprezintă în mod cert o victorie a democraţiei 

și a libertăţii în Spania și în întreaga Uniune și, în această privinţă, 

Consiliul European dorește să își exprime aprecierea la adresa 

guvernului, a partidelor politice, a forţelor de securitate, a autorităţi-

lor de aplicare a legii și a societăţii spaniole în ansamblul său pentru 

fermitatea și hotărârea dovedite în lupta îndelungată împotriva 

violenţei teroriste. De asemenea, trebuie recunoscute cooperarea 

și solidaritatea nepreţuite manifestate la nivel european și trebuie 

aduse mulţumiri deosebite poporului și Guvernului Franţei. Păs-

trăm în gândurile noastre victimele acestei violenţe, a căror amintire 

trebuie să rămână vie pentru ca asemenea acte de violenţă, care nu 

ar fi  trebuit să se întâmple niciodată, să nu se mai repete.

în această zi a primelor alegeri libere în Tunisia. Uniunea 

Europeană va susţine noile autorităţi în efortul lor în spri-

jinul democratizării și al dezvoltării economice susţinute, 

inclusiv prin intermediul Grupului operativ UE-Tunisia. 

17. Consiliul European aprobă pe deplin Concluziile Consi-

liului privind Siria adoptate la 10 octombrie. Poporul sirian 

trebuie să fi e în măsură să defi nească viitorul ţării sale fără 

a se teme de represiune. Consiliul European salută efortu-

rile opoziţiei politice de a stabili o platformă unită. Crearea 

Consiliului naţional sirian reprezintă un pas pozitiv înainte 

Consiliul European rămâne profund preocupat de situa-

ţia actuală din Siria și subliniază sprijinul său ferm faţă de 

poporul sirian, având în vedere că acesta își exprimă aspi-

raţiile legitime de a trăi în libertate și demnitate. Consiliul 

European condamnă în termenii cei mai fermi represiunea 

brutală desfășurată în prezent de către regimul sirian împo-

triva populaţiei sale, precum și încălcările la scară largă ale 

drepturilor omului. Președintele Assad trebuie să se retragă 

pentru a permite desfășurarea unei tranziţii politice în Siria. 

UE a decis să adopte măsuri restrictive vizând persoanele 

responsabile de represiunea violentă sau asociate acesteia 

și persoanele care sprijină regimul sau care profi tă de pe 

urma acestuia, și nu populaţia civilă. UE va impune măsuri 

suplimentare și mai ample împotriva acestui regim, atâta 

timp cât represiunile împotriva populaţiei civile continuă. 

Consiliul European îi îndeamnă pe toţi membrii Consiliu-

lui de Securitate al ONU să își asume responsabilităţile în 

legătură cu situaţia din Siria. 

18. Consiliul European salută consolidarea măsurilor restric-

tive ale UE împotriva Iranului, ca reacţie la încălcările inac-

ceptabile ale drepturilor omului, și adoptarea de măsuri 

restrictive împotriva a cinci persoane ca urmare a dejucă-

rii complotului de asasinare a ambasadorului Regatului 

Arabiei Saudite în Statele Unite. Acesta face apel la Iran să 

respecte toate obligaţiile în temeiul dreptului internaţional. 

Consiliul European își exprimă în continuare preocuparea 

privind extinderea programelor nuclear și de rachete ale 

Iranului, prin care se încalcă rezoluţiile CSONU și AIEA, 

precum și lipsa cooperării acestuia cu AIEA în abordarea 

chestiunilor nesoluţionate, inclusiv a celor ce ţin de posibile 

dimensiuni militare ale programului său nuclear.

Solicităm Iranului să deschidă discuţii constructive și pe 

fond cu E3+3 de o manieră care să permită ajungerea la 
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Capitalizarea băncilor

4. Obiectivul de capital: Există un acord larg cu privire la nece-

sitatea unei rate superioare a capitalului de 9% din capitalul 

de cea mai înaltă calitate și, după estimarea evaluării de piaţă 

a expunerilor la datoria suverană, ambele cu începere din 

30 septembrie 2011, pentru crearea unui tampon tempo-

rar, justifi cat de circumstanţe excepţionale. Acest obiectiv 

cantitativ de capital va trebui atins până la 30 iunie 2012, pe 

baza planurilor convenite cu autorităţile de supraveghere 

naţionale și coordonate de ABE. Această evaluare prudentă 

nu ar afecta normele de raportare financiară relevante. 

Autorităţile de supraveghere naţionale, sub auspiciile ABE, 

trebuie să se asigure că planurile băncilor de consolidare 

a capitalului nu conduc la un efect de levier invers excesiv, 

inclusiv menţinerea fl uxului de credit către economia reală 

și ţinând seama de nivelurile actuale de expunere a grupului, 

inclusiv a fi lialelor grupului în toate statele membre, fi ind 

conștiente de necesitatea evitării presiunii nejustifi cate asu-

pra acordării creditelor în ţările-gazdă sau asupra pieţelor 

datoriilor suverane. 

5. Finanţarea majorării capitalului: Băncile ar trebui să utili-

zeze surse de capital private, inclusiv prin restructurarea și 

convertirea datoriilor în instrumente de capitaluri proprii. 

Băncile ar trebui să fi e supuse unor restricţii cu privire la 

distribuţia dividendelor și a plăţii de prime, până la atin-

gerea obiectivului. Dacă este necesar, guvernele naţionale 

ar trebui să acorde sprijin, iar dacă acesta nu este posibil, 

recapitalizarea ar trebui fi nanţată prin intermediul unui 

împrumut din FESF în cazul ţărilor din zona euro. 

Ajutoarele de stat

6. Orice formă de sprijin public, la nivel naţional sau la nivelul 

UE, va fi  supusă condiţiilor aferente actualului cadru de 

ajutor de stat special pentru criză, în legătură cu care Comi-

sia a indicat că va fi  aplicat respectând proporţionalitatea 

necesară, având în vedere caracterul sistemic al crizei.

ANEXĂ 

CONSENS PRIVIND PACHETUL BANCAR

1. Este nevoie în regim de urgenţă de măsuri pentru restabili-

rea încrederii în sectorul bancar (pachetul bancar), acestea 

fi ind necesare în contextul consolidării controlului pruden-

ţial al sectorului bancar din UE. Aceste măsuri ar trebui să 

abordeze:

a. Nevoia de a  asigura finanţarea pe termen mediu 

a băncilor, pentru a evita o criză a creditelor și pen-

tru a proteja fluxul de credit către economia reală, 

precum și de a coordona măsurile pentru atingerea 

obiectivului. 

b. Nevoia de a crește calitatea și cantitatea capitalului băn-

cilor pentru a rezista șocurilor și pentru a demonstra 

această creștere în mod fi abil și armonizat. 

Finanţarea pe termen foarte scurt

2. Ar fi  necesare garanţii cu privire la pasivele băncilor pentru 

a acorda un sprijin mai direct băncilor pentru accesarea 

fi nanţării pe termen foarte scurt (fi nanţarea pe termen scurt 

fi ind disponibilă din partea BCE și a băncilor centrale naţi-

onale relevante), atunci când este cazul. Aceasta reprezintă, 

de asemenea, o parte esenţială a strategiei de limitare a acţi-

unilor de reducere a efectului de levier. 

3. O simplă repetare a experienţei din 2008, cu lăsarea la 

aprecierea deplină a fi ecărui stat a modului de constitu-

ire a schemelor referitoare la lichidităţi s-ar putea dovedi 

o soluţie nesatisfăcătoare în condiţiile actuale ale pieţii. În 

consecinţă, este necesară o abordare realmente coordo-

nată la nivelul UE cu privire la criteriile de intrare, stabili-

rea preţurilor și condiţii. Comisia ar trebui să examineze 

de urgenţă, împreună cu ABE, BEI, BCE opţiunile pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv și să raporteze Comitetului 

economic și fi nanciar.

Declaraţia șefi lor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană – 

26 octombrie 2011

În cadrul reuniunii de azi, în conformitate cu punctul 7 din concluziile Consiliului European din 23 octombrie privind 
relaţiile dintre UE și zona euro, membrii Consiliului European au fost anunţaţi de președintele Van Rompuy în legătură 
cu stadiul pregătirilor privind reuniunea la nivel înalt a zonei euro care se va desfășura mai târziu în cursul zilei.

Aceștia au discutat situaţia și au subliniat hotărârea comună de a face tot posibilul pentru a depăși criza și pentru a face faţă, 
prin contribuţii într-un spirit de solidaritate, provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și zona euro.

Aceștia au salutat consensul privind măsurile de restabilire a încrederii în sectorul bancar la care s-a ajuns în cadrul Consiliului 
(ECOFIN) la 22 octombrie. În consecinţă, au convenit asupra textului din anexa la prezenta declaraţie, sub rezerva unui 
acord asupra măsurilor indicate în acest text care fac parte dintr-un pachet mai amplu ce include deciziile care urmează să 
fi e luate în cadrul reuniunii la nivel înalt de azi a zonei euro. Consiliul (ECOFIN) va fi naliza lucrările și va adopta măsurile 
ulterioare necesare. 

* * *
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precum și adoptarea unui amendament constituţional pri-

vind un buget echilibrat. Punerea strictă în aplicare a ajus-

tării bugetare astfel cum s-a planifi cat este vitală, inclusiv la 

nivel regional, pentru îndeplinirea angajamentelor Pactului 

de stabilitate și de creștere și consolidarea cadrului fi scal 

prin dezvoltarea unei legislaţii cu forţă juridică inferioară 

pentru a face ca amendamentul constituţional să fi e pe 

deplin operaţional. Sunt necesare acţiuni suplimentare 

pentru intensifi carea creșterii economice în scopul redu-

cerii nivelului inacceptabil de ridicat al șomajului. Acţiunile 

ar trebui să includă accelerarea schimbărilor de pe piaţa 

muncii pentru a crește fl exibilitatea la nivelul societăţilor 

și rata de ocupare a forţei de muncă și alte reforme pentru 

îmbunătăţirea competitivităţii, în special extinderea refor-

melor în sectorul serviciilor. 

6. Salutăm planurile Italiei privind reformele structurale de 

intensifi care a creșterii și strategia de consolidare fi scală, 

astfel cum fi gurează în scrisoarea transmisă președintelui 

Consiliului European și președintelui Comisiei și solicităm 

Italiei să prezinte de urgenţă un calendar ambiţios pentru 

aceste reforme. Salutăm angajamentul Italiei de a obţine un 

buget echilibrat până în 2013 și un excedent bugetar struc-

tural până în 2014, ajungând la o reducere a datoriei publice 

brute la 113% din PIB până în 2014, precum și introducerea 

preconizată în constituţie a unei norme privind un buget 

echilibrat, până la jumătatea anului 2012.

Italia va pune în aplicare în prezent reformele structurale 

propuse în vederea creșterii competitivităţii prin reducerea 

birocraţiei, eliminarea tarifelor minime în cazul serviciilor 

profesionale și liberalizarea în continuare a serviciilor și uti-

lităţilor publice locale. Luăm act de angajamentul Italiei de 

a reforma legislaţia din domeniul muncii, în special normele 

și procedurile în materie de concediere, și de a revizui sis-

temul de ajutor de șomaj, în prezent fragmentat, până la 

sfârșitul anului 2011, ţinând seama de constrângerile buge-

tare. Luăm act de planul de creștere a vârstei de pensionare 

la 67 de ani până în 2026 și recomandăm defi nirea rapidă 

a procesului necesar îndeplinirii acestui obiectiv până la 

sfârșitul anului.

Susţinem intenţia Italiei de revizuire a programelor privind 

fondurile structurale prin stabilirea de noi priorităţi în mate-

rie de proiecte și prin axarea pe educaţie, ocuparea forţei de 

muncă, agenda digitală și căi ferate/reţele, în vederea îmbu-

nătăţirii condiţiilor de intensifi care a creșterii economice și 

de abordare a diferenţelor între regiuni. 

Invităm Comisia să prezinte o evaluare detaliată a măsurilor 

și să monitorizeze aplicarea acestora și invităm autorităţile 

1. Pe parcursul ultimilor trei ani, am luat măsuri fără precedent 

în vederea combaterii efectelor crizei fi nanciare mondiale, 

atât în Uniunea Europeană ca atare, cât și în cadrul zonei 

euro. Strategia pe care am pus-o în practică cuprinde efor-

turi susţinute de asigurare a consolidării fi scale, de sprijinire 

a ţărilor afl ate în difi cultate și de consolidare a guvernanţei 

zonei euro care duce la o integrare economică mai apro-

fundată între statele noastre membre și la o agendă de 

creștere economică ambiţioasă. În cadrul reuniunii noastre 

din 21 iulie am luat o serie de decizii majore. Ratifi carea de 

către toate cele 17 state membre ale zonei euro a măsurilor 

legate de FESF consolidează în mod semnifi cativ capacita-

tea noastră de reacţie la criză. Acordul la care au ajuns cele 

trei instituţii cu privire la un pachet legislativ solid în cadrul 

structurilor UE privind o guvernanţă economică îmbunătă-

ţită reprezintă încă o realizare majoră. Introducerea Semes-

trului european a modifi cat în mod fundamental modul de 

coordonare a politicilor noastre fi scale și economice la nivel 

european, coordonarea la nivelul UE având loc în prezent 

înaintea adoptării deciziilor la nivel naţional. Moneda euro 

continuă să se sprijine pe baze solide. 

2. Sunt necesare acţiuni suplimentare pentru restabilirea 

încrederii. Acesta este motivul pentru care astăzi convenim 

asupra unui set de măsuri suplimentare care refl ectă hotărâ-

rea noastră fermă de a întreprinde tot ceea ce este necesar în 

scopul de a depăși difi cultăţile actuale și de a adopta măsu-

rile necesare pentru fi nalizarea uniunii noastre economice 

și monetare. Sprijinim întru totul acţiunile BCE în vederea 

menţinerii stabilităţii preţurilor în zona euro.

Finanţe publice sustenabile și reforme 
structurale pentru creștere economică

3. Uniunea Europeană trebuie să își îmbunătăţească pers-

pectivele de creștere economică și de ocupare a forţei de 

muncă, astfel cum s-a subliniat în cadrul agendei de creștere 

convenite de Consiliul European la 23 octombrie 2011. 

Reafi rmăm angajamentul nostru deplin de a pune în apli-

care recomandările specifi ce adresate fi ecărei ţări asumate 

în cadrul primului Semestru european și de concentrare 

a cheltuielilor publice în domeniile de creștere economică. 

4. Toate statele membre ale zonei euro sunt pe deplin hotă-

râte să își continue politica de consolidare bugetară și de 

reforme structurale. Va fi  necesar un efort deosebit din 

partea statelor membre care se confruntă cu tensiuni pe 

pieţele datoriei suverane.

5. Salutăm pașii importanţi făcuţi de Spania pentru reducerea 

defi citului său bugetar, pentru restructurarea sectorului său 

bancar și pentru reformarea pieţelor bunurilor și a muncii, 

Declaraţia șefi lor de stat sau de guvern din zona euro – 

26 octombrie 2011
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a Greciei din PIB, obiectivul fi ind ajungerea la un procent 

de 120% până în 2020. În acest scop, invităm Grecia, inves-

titorii privaţi și toate părţile interesate să creeze un schimb 

voluntar de obligaţiuni cu o rată nominală de actualizare de 

50% din datoria noţională a Greciei deţinută de investitorii 

privaţi. Statele membre ale zonei euro ar urma să contri-

buie la pachetul ISP cu până la 30 miliarde EUR. În acest 

context, sectorul ofi cial este pregătit să asigure o fi nanţare 

suplimentară a programului de până la 100 miliarde EUR 

până în 2014, inclusiv recapitalizarea necesară a băncilor 

din Grecia. Noul program ar trebui convenit până la sfâr-

șitul anului 2011, iar schimbul de obligaţiuni ar trebui pus 

în aplicare la începutul anului 2012. Adresăm FMI solicita-

rea de continua să contribuie la fi nanţarea noului program 

pentru Grecia.

13. Grecia angajează viitoarele fl uxuri de numerar din proiectul 

Helios sau alte venituri din privatizări care sunt mai mari 

decât cele incluse deja în programul de ajustare, pentru 

a reduce în continuare datoria Republicii Elen cu până la 

15 miliarde EUR, având ca obiectiv restabilirea capacităţii 

de împrumut a FESF.

14. Se va asigura îmbunătăţirea calităţii creditului care să con-

solideze calitatea garanţiei pentru a permite utilizarea sa 

neîntreruptă pentru accesul băncilor elene la operaţiunile 

cu lichidităţi în cadrul Eurosistemului. 

15. Referitor la abordarea noastră generală cu privire la implica-

rea sectorului privat în zona euro, reiterăm decizia noastră 

adoptată la 21 iulie 2011, potrivit căreia Grecia necesită 

o soluţie excepţională și unică.

16. Toate celelalte state membre ale zonei euro își reafi rmă în 

mod solemn hotărârea de neclintit de a își onora pe deplin 

semnătura suverană a fi ecăruia, precum și toate angajamen-

tele lor care vizează condiţii fi scale și reforme structurale 

sustenabile. Șefi i de stat sau de guvern din zona euro sprijină 

pe deplin această hotărâre, deoarece credibilitatea tuturor 

semnăturilor lor suverane reprezintă un element decisiv 

pentru asigurarea stabilităţii fi nanciare din zona euro în 

ansamblu. 

Mecanisme de stabilizare 

17. Procesul de ratifi care a FESF revizuit a fost fi nalizat în pre-

zent în toate statele membre ale zonei euro, iar Eurogrupul 

a convenit asupra orientărilor de punere în aplicare cu pri-

vire la intervenţiile pe pieţele primare și secundare, moda-

lităţile privind liniile de credit de precauţie și recapitalizarea 

băncilor. Prin urmare, deciziile pe care le-am luat cu privire 

la FESF la 21 iulie sunt pe deplin operaţionale. Toate instru-

mentele disponibile vor fi  utilizate în mod efi cace în scopul 

de a asigura stabilitatea fi nanciară a zonei euro. După cum 

s-a arătat în orientările privind punerea în aplicare, se va 

aplica o condiţionalitate strictă în cazul unor noi programe 

(de precauţie) în conformitate cu practicile FMI. Comisia 

italiene să furnizeze la timp toate informaţiile necesare pen-

tru această evaluare. 

Ţările care fac obiectul unui program de ajustare

7. Ne reafi rmăm hotărârea de a acorda în continuare sprijin 

tuturor ţărilor care fac obiectul unor programe până în 

momentul în care acestea vor benefi cia din nou de acces la 

pieţe, cu condiţia să pună în aplicare pe deplin respectivele 

programe.

8. În ceea ce privește ţările care fac obiectul unor programe, 

suntem mulţumiţi de progresele realizate de Irlanda în 

punerea în aplicare deplină a programului său de ajustare, 

care dă rezultate pozitive. Portugalia înregistrează de ase-

menea progrese importante în privinţa programului său 

și este hotărâtă să adopte în continuare măsuri în vederea 

sprijinirii sustenabilităţii fi scale și a îmbunătăţirii compe-

titivităţii. Invităm ambele ţări să își continue eforturile, să 

respecte obiectivele convenite și să fi e pregătite să adopte 

orice măsuri suplimentare necesare pentru atingerea obiec-

tivelor convenite. 

9. Salutăm decizia Eurogrupului de alocare a celei de a șasea 

tranșe a programului de asistenţă UE-FMI pentru Grecia. 

Așteptăm cu interes încheierea, până la sfârșitul anului, 

a  unui nou program multianual UE-FMI sustenabil și 

credibil.

10. Mecanismele de monitorizare a punerii în aplicare a pro-

gramului Greciei trebuie consolidate, astfel cum a solicitat 

guvernul elen. Responsabilitatea programului îi revine Gre-

ciei, iar punerea în aplicare a acestuia revine autorităţilor 

elene. În contextul noului program, Comisia, în coopera-

rea cu ceilalţi parteneri din cadrul Troicii, va stabili pentru 

perioada programului o capacitate de monitorizare la faţa 

locului, inclusiv cu implicarea experţilor naţionali, pentru 

a lucra în strânsă și continuă cooperare cu guvernul elen 

și cu Troica, în vederea oferirii de consiliere și de asistenţă 

pentru asigurarea unei puneri în aplicare integrale și în timp 

util a reformelor. Comisia va asista Troica în evaluarea 

conformităţii măsurilor care vor fi  luate de guvernul elen 

în cadrul angajamentelor programului. Acest rol nou va fi  

prevăzut în memorandumul de înţelegere. Pentru a facilita 

utilizarea efi cientă a împrumuturilor ofi ciale de anvergură 

pentru recapitalizarea băncilor elene, guvernanţa Fondului 

elen de stabilitate fi nanciară (HFSF) va fi  consolidată în 

acord cu guvernul elen și cu Troica. 

11. Sprijinim pe deplin Grupul operativ pentru asistenţă teh-

nică instituit de Comisie. 

12. Implicarea sectorului privat (ISP) joacă un rol vital în asigu-

rarea sustenabilităţii datoriei Greciei. Prin urmare, salutăm 

discuţiile care au loc în prezent între Grecia și investitorii săi 

privaţi pentru a găsi o soluţie pentru ISP mai mare. Alături 

de un program de reformă ambiţios pentru economia Gre-

ciei, ISP ar trebui să garanteze diminuarea datoriei publice 
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Sistemul bancar

23. Salutăm acordul privind recapitalizarea și fi nanţarea băn-

cilor asupra căruia membrii Consiliului European au con-

venit astăzi (a se vedea anexa 2).

Coordonarea și supravegherea economică și fi scală 

24. Pachetul legislativ privind guvernanţa economică consoli-

dează coordonarea și supravegherea politicilor economice 

și fi scale. După intrarea sa în vigoare în ianuarie 2012, acesta 

va fi  pus în aplicare în mod strict, ca parte a Semestrului 

european. Invităm Comisia și Consiliul să exercite o supra-

veghere riguroasă, inclusiv prin presiunea inter pares și să 

se utilizeze în mod activ instrumentele existente și noi dis-

ponibile. Reamintim, de asemenea, angajamentele pe care 

ni le-am asumat în cadrul Pactului Euro Plus. 

25. A face parte dintr-o uniune monetară are implicaţii de 

anvergură și presupune o coordonare și o supraveghere 

mult mai intensifi cate în scopul de a asigura stabilitatea și 

sustenabilitatea întregii zone. Criza actuală indică nevoia de 

a aborda aceste lucruri într-un mod mult mai efi cace. Prin 

urmare, în timp ce ne consolidăm instrumentele de reacţie 

la criză în cadrul zonei euro, vom înregistra în continuare 

progrese în integrarea politicilor fi scale și economice prin 

consolidarea coordonării, a supravegherii și a disciplinei. 

Vom elabora politicile necesare pentru a sprijini funcţio-

narea zonei care utilizează moneda unică. 

26. Mai precis, pe baza pachetului legislativ recent adoptat, 

a Semestrului european și a Pactului Euro Plus, ne angajăm 

să punem în aplicare următoarele măsuri suplimentare la 

nivel naţional: 

a. adoptarea de către fi ecare stat membru al zonei euro 

a unor norme privind un buget echilibrat în termeni 

structurali, transpunând Pactul de stabilitate și de creș-

tere în legislaţia naţională, de preferinţă la nivel consti-

tuţional sau la nivel echivalent, până la sfârșitul anului 

2012;

b. consolidarea cadrelor fi scale naţionale dincolo de Direc-

tiva privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale 

statelor membre. În special, bugetele naţionale ar trebui 

să se bazeze pe previziuni de creștere independente;

c. invitarea parlamentelor naţionale să ţină seama de reco-

mandările adoptate la nivelul UE cu privire desfășurarea 

politicilor economice și bugetare; 

d. consultarea Comisiei și a altor state membre din zona 

euro înainte de adoptarea planurilor de reformă în 

materie de politică fi scală sau economică majoră cu 

potenţiale efecte de contaminare, astfel încât să permită 

o evaluare a eventualului impact asupra zonei euro în 

ansamblu;

va desfășura o supraveghere consolidată a statelor membre 

în cauză și va prezenta periodic rapoarte Eurogrupului. 

18. Am convenit asupra utilizării capacităţii FESF extins în 

vederea maximizării resurselor disponibile în următorul 

cadru:

• obiectivul îl reprezintă sprijinirea accesului pe piaţă al 

statelor membre ale zonei euro care se confruntă cu pre-

siunea pieţelor și asigurarea bunei funcţionări a pieţei 

datoriei suverane în zona euro, menţinând totodată pe 

deplin bonitatea ridicată a FESF. Aceste măsuri sunt 

necesare pentru a asigura stabilitatea fi nanciară și o deli-

mitare sufi cientă pentru a evita contaminarea;

• acest lucru se va face fără a extinde garanţiile pe care 

se bazează FESF și conform normelor tratatului și 

termenilor și condiţiilor actualului acord-cadru, care 

funcţionează în contextul instrumentelor convenite 

și care implică o  condiţionalitate și o  supraveghere 

corespunzătoare. 

19. Am convenit asupra a două opţiuni de bază pentru utilizarea 

resurselor FESF:

• asigurarea îmbunătăţirii calităţii creditului pentru 

o datoria nou contractată de statele membre, reducând 

astfel costul de fi nanţare. Opţiunea achiziţionării acestei 

asigurări împotriva riscului ar fi  propusă investitorilor 

privaţi atunci când achiziţionează obligaţiuni pe piaţa 

primară; 

• maximizarea modalităţilor de fi nanţare ale FESF împre-

ună cu combinarea resurselor din partea instituţiilor 

fi nanciare și a investitorilor privaţi și publici, ceea ce 

se poate realiza prin entităţi cu scop special. Aceasta va 

spori volumul resurselor disponibile pentru acordarea 

de împrumuturi, pentru recapitalizarea băncilor și pen-

tru achiziţionarea de obligaţiuni pe pieţele primare și 

secundare. 

20. FESF va avea fl exibilitatea de a utiliza cele două opţiuni 

simultan, în funcţie de obiectivul specifi c urmărit și de cir-

cumstanţele pieţei. Efectul de levier al fi ecărei opţiuni va 

varia, în funcţie de caracteristicile lor specifi ce și de condi-

ţiile pieţei, dar ar putea fi  de până la patru sau cinci.

21. Solicităm Eurogrupului să fi nalizeze termenii și condiţiile 

privind punerea în aplicare a acestor modalităţi în noiem-

brie, sub forma unor orientări și pe baza proiectului de ter-

meni și condiţii pregătit de FESF.

22. În plus, resursele FESF pot fi  extinse în continuare printr-o

cooperare și mai strânsă cu FMI. Eurogrupul, Comisia 

și FESF vor desfășura lucrări cu privire la toate opţiunile 

posibile. 
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33. În anexa 1 la prezentul document sunt prezentate măsuri 

mai detaliate.

Continuarea integrării

34. Moneda euro este un element esenţial al proiectului nos-

tru european. Vom consolida uniunea economică pentru 

a deveni comensurabilă cu uniunea monetară. 

35. Solicităm președintelui Consiliului European ca, în strânsă 

colaborare cu președintele Comisiei și cu președintele 

Eurogrupului, să identifi ce etapele posibile pentru atingerea 

acestui obiectiv. Se va pune accentul asupra consolidării în 

continuare a convergenţei economice în zona euro, asu-

pra îmbunătăţirii disciplinei fi scale și aprofundării uniunii 

economice, inclusiv asupra explorării posibilităţii unor 

modifi cări limitate ale tratatelor. În decembrie 2011 va fi  

prezentat un raport interimar în vederea convenirii asupra 

primelor orientări. Acesta va include o foaie de parcurs 

privind modul în care se va acţiona cu respectarea deplină 

a prerogativelor instituţiilor. Un raport privind modalităţile 

de punere în aplicare a măsurilor convenite va fi  fi nalizat 

până în martie 2012. 

***

ANEXA 1

ZECE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
GUVERNANŢEI ZONEI EURO

Este necesară consolidarea coordonării politicilor economice și 

a supravegherii în cadrul zonei euro, pentru a îmbunătăţi efi caci-

tatea procesului decizional și pentru a asigura o comunicare mai 

coerentă. În acest scop, vor fi  întreprinse următoarele zece măsuri, 

cu respectarea deplină a integrităţii UE în ansamblu: 

1. Vor exista reuniuni periodice la nivel înalt ale zonei euro, 

care vor reuni șefi i de stat sau de guvern din zona euro și 

președintele Comisiei. Aceste reuniuni se vor desfășura cel 

puţin de două ori pe an, în momente-cheie ale ciclului anual 

al guvernanţei economice; dacă este posibil, reuniunile se 

vor desfășura după reuniunile Consiliului European. Dacă 

este necesar, președintele reuniunii la nivel înalt a zonei 

euro va putea convoca reuniuni suplimentare. Reuniunile 

la nivel înalt ale zonei euro vor stabili orientările strategice 

pentru aplicarea politicilor economice și pentru a spori 

competitivitatea și convergenţa în zona euro. Președintele 

reuniunii la nivel înalt a zonei euro va asigura pregătirea 

reuniunii la nivel înalt a zonei euro, în strânsă cooperare 

cu președintele Comisiei.

2. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro va fi  desem-

nat de șefi i de stat sau de guvern din zona euro în același 

moment în care Consiliul European își alege președintele 

și pentru aceeași durată a mandatului. Până la următoarea 

e. angajamentul de a respecta recomandările Comisiei și 

ale comisarului relevant cu privire la punerea în aplicare 

a Pactului de stabilitate și de creștere. 

27. De asemenea, convenim că monitorizarea și executarea 

sporite sunt garantate după cum urmează:

a. pentru statele membre din zona euro care se afl ă în pro-

cedură de defi cit excesiv, li se va permite Comisiei și 

Consiliului să examineze proiectele naţionale de buget 

și să adopte un aviz cu privire la acestea înaintea adop-

tării de către parlamentele naţionale relevante. În plus, 

Comisia va monitoriza executarea bugetului și, după 

caz, va propune modifi cări în decursul anului;

b. în cazul nerespectării unui program de ajustare, vor avea 

loc o monitorizare și o coordonare sporite ale punerii în 

aplicare a programului. 

28. Așteptăm cu interes următoarea propunere a Comisiei 

către Consiliu și Parlamentul European privind monito-

rizarea sporită, în temeiul articolului 136 din TFUE. În 

acest context, salutăm intenţia Comisiei de a consolida, 

în cadrul Comisiei, rolul comisarului competent în vede-

rea unei monitorizări sporite și a unei puneri în aplicare 

suplimentare.

29. Vom consolida în continuare pilonul economic al uniunii 

economice și monetare și vom coordona mai bine politi-

cile noastre macro și microeconomice. Pe baza Pactului 

Euro Plus, vom îmbunătăţi competitivitatea, obţinând astfel 

o convergenţă sporită a politicilor de promovare a crește-

rii economice și a ocupării forţei de muncă. Coordona-

rea pragmatică a politicilor fi scale din zona euro este un 

element necesar al unei coordonări mai solide a politicii 

economice pentru a susţine consolidarea fi scală și creșterea 

economică. Este în curs activitatea legislativă referitoare la 

propunerile Comisiei privind baza de impozitare conso-

lidată comună a societăţilor și privind taxa pe tranzacţiile 

fi nanciare. 

Structura guvernanţei zonei euro

30. Pentru a aborda mai efi cient provocările actuale și pen-

tru a asigura o integrare sporită, va fi  consolidată structura 

guvernanţei pentru zona euro, menţinând în același timp 

integritatea Uniunii Europene în ansamblu. 

31. Ne vom reuni, așadar, periodic – cel puţin de două ori pe 

an – la nivelul nostru, în cadrul reuniunilor la nivel înalt 

ale zonei euro, pentru a oferi orientări strategice privind 

politicile economice și fi scale din zona euro. Acest lucru 

ne va permite să ţinem seama mai bine în politicile noastre 

naţionale de zona euro. 

32. Împreună cu Comisia și cu BCE, Eurogrupul va rămâne un 

element esenţial al gestionării de zi cu zi a zonei euro. Acesta 

va juca un rol central în punerea în aplicare a Semestrului 

european de către statele membre ale zonei euro. Acesta se 

va baza pe o structură de pregătire mai puternică. 
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nomic și fi nanciar) vor fi  consolidate și vor coopera într-un 

mod bine coordonat pentru a oferi un sprijin adecvat preșe-

dintelui reuniunii la nivel înalt a zonei euro și președintelui 

Eurogrupului, sub îndrumarea președintelui Comitetului 

economic și fi nanciar/Grupului de lucru Eurogrup. Se va 

recurge la expertiză externă, după caz, pe bază ad-hoc.

10. Vor fi  stabilite norme și mecanisme clare pentru îmbu-

nătăţirea comunicării și asigurarea unor mesaje mai coe-

rente. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro și 

președintele Eurogrupului au o responsabilitate specială 

în acest sens. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei 

euro, împreună cu președintele Comisiei sunt responsabili 

de comunicarea deciziilor reuniunii la nivel înalt, iar pre-

ședintele Eurogrupului împreună cu membrul Comisiei 

însărcinat cu afaceri economice și monetare sunt respon-

sabili pentru comunicarea deciziilor Eurogrupului. 

***

ANEXA 2

CONSENS PRIVIND PACHETUL BANCAR

1. Este nevoie în regim de urgenţă de măsuri pentru restabili-

rea încrederii în sectorul bancar (pachetul bancar), acestea 

fi ind necesare în contextul consolidării controlului pruden-

ţial al sectorului bancar din UE. Aceste măsuri ar trebui să 

abordeze:

a. Nevoia de a asigura fi nanţarea pe termen mediu a băn-

cilor, pentru a evita o criză a creditelor și pentru a pro-

teja fl uxul de credit către economia reală, precum și de 

a coordona măsurile pentru atingerea obiectivului. 

b. Nevoia de a crește calitatea și cantitatea capitalului băn-

cilor pentru a rezista șocurilor și pentru a demonstra 

această creștere în mod fi abil și armonizat. 

Finanţarea pe termen foarte scurt

2. Ar fi  necesare garanţii cu privire la pasivele băncilor pentru 

a acorda un sprijin mai direct băncilor pentru accesarea 

fi nanţării pe termen foarte scurt (fi nanţarea pe termen scurt 

fi ind disponibilă din partea BCE și a băncilor centrale naţi-

onale relevante), atunci când este cazul. Aceasta reprezintă, 

de asemenea, o parte esenţială a strategiei de limitare a acţi-

unilor de reducere a efectului de levier. 

3. O simplă repetare a experienţei din 2008, cu lăsarea la apre-

cierea deplină a fi ecărui stat a modului de constituire a sche-

melor referitoare la lichidităţi s-ar putea dovedi o soluţie 

nesatisfăcătoare în condiţiile actuale ale pieţii. În consecinţă, 

este necesară o abordare realmente coordonată la nivelul 

UE cu privire la criteriile de intrare, stabilirea preţurilor și 

condiţii. Comisia ar trebui să examineze de urgenţă, împre-

alegere, președintele actual al Consiliului European va pre-

zida reuniunile la nivel înalt ale zonei euro. 

3. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro va informa 

în detaliu statele membre care nu fac parte din zona euro 

cu privire la pregătirea și rezultatul respectivelor reuniuni 

la nivel înalt. De asemenea, președintele va informa Parla-

mentul European cu privire la rezultatul reuniunilor la nivel 

înalt ale zonei euro.

4. Astfel cum se procedează în prezent, Eurogrupul va asigura 

o coordonare din ce în ce mai strânsă a politicilor econo-

mice și promovarea stabilităţii fi nanciare. Acesta promo-

vează supravegherea sporită a  politicilor economice și 

fi scale ale statelor membre în ceea ce privește zona euro, 

cu respectarea competenţelor instituţiilor UE în acest sens. 

Eurogrupul va pregăti, de asemenea, reuniunile la nivel înalt 

ale zonei euro și va asigura întreprinderea acţiunilor ulte-

rioare acestora. 

5. Președintele Eurogrupului este ales în conformitate cu 

Protocolul nr. 14 anexat la tratate. O decizie cu privire la 

oportunitatea alegerii acestuia din rândul membrilor Euro-

grupului sau a alegerii unui președinte cu normă întreagă 

care să își desfășoare activitatea la Bruxelles va fi  luată la 

momentul expirării mandatului actualului deţinător al 

funcţiei. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro 

va fi  consultat cu privire la planul de lucru al Eurogrupului 

și va putea solicita președintelui Eurogrupului convocarea 

unei reuniuni a Eurogrupului, în special pentru pregătirea 

reuniunilor la nivel înalt ale zonei euro sau pentru întreprin-

derea de activităţi ulterioare pe baza orientărilor acestora. 

Se vor stabili responsabilităţi și linii de raportare clare între 

reuniunea la nivel înalt a zonei euro, Eurogrup și grupurile 

de pregătire.

6. Președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro, președin-

tele Comisiei și președintele Eurogrupului se vor reuni 

periodic, cel puţin o dată pe lună. Președintele BCE poate 

fi  invitat să participe. Președinţii agenţiilor de supraveghere 

și directorul FESF/directorul general al MES pot fi  invitaţi 

pe bază ad-hoc. 

7. Activitatea la nivel pregătitor va fi  desfășurată în continuare 

de Grupul de lucru Eurogrup, pe baza expertizei furnizate 

de Comisie. Grupul de lucru Eurogrup pregătește, de ase-

menea, reuniunile Eurogrupului. Acesta ar trebui să benefi -

cieze de un subgrup mai permanent alcătuit din supleanţi/

funcţionari care să reprezinte miniștrii fi nanţelor, care să se 

întrunească mai des, funcţionând sub autoritatea președin-

telui Grupului de lucru Eurogrup. 

8. Grupul de lucru Eurogrup va fi  prezidat de un președinte 

cu normă întreagă care își va desfășura activitatea la Bru-

xelles. În principiu, acesta va fi  ales odată cu președintele 

Comitetului economic și fi nanciar.

9. Structurile administrative existente (de exemplu Secretari-

atul General al Consiliului și Secretariatul Comitetului eco-
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conștiente de necesitatea evitării presiunii nejustifi cate asu-

pra acordării creditelor în ţările-gazdă sau asupra pieţelor 

datoriilor suverane. 

5. Finanţarea majorării capitalului: Băncile ar trebui să utili-

zeze surse de capital private, inclusiv prin restructurarea și 

convertirea datoriilor în instrumente de capitaluri proprii. 

Băncile ar trebui să fi e supuse unor restricţii cu privire la 

distribuţia dividendelor și a plăţii de prime, până la atin-

gerea obiectivului. Dacă este necesar, guvernele naţionale 

ar trebui să acorde sprijin, iar dacă acesta nu este posibil, 

recapitalizarea ar trebui fi nanţată prin intermediul unui 

împrumut din FESF în cazul ţărilor din zona euro. 

Ajutoarele de stat

6. Orice formă de sprijin public, la nivel naţional sau la nivelul 

UE, va fi  supusă condiţiilor aferente actualului cadru de 

ajutor de stat special pentru criză, în legătură cu care Comi-

sia a indicat că va fi  aplicat respectând proporţionalitatea 

necesară, având în vedere caracterul sistemic al crizei.

ună cu ABE, BEI, BCE opţiunile pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv și să raporteze Comitetului economic și fi nanciar.

Capitalizarea băncilor

4. Obiectivul de capital: Există un acord larg cu privire la nece-

sitatea unei rate superioare a capitalului de 9% din capitalul 

de cea mai înaltă calitate și, după estimarea evaluării de piaţă 

a expunerilor la datoria suverană, ambele cu începere din 

30 septembrie 2011, pentru crearea unui tampon tempo-

rar, justifi cat de circumstanţe excepţionale. Acest obiectiv 

cantitativ de capital va trebui atins până la 30 iunie 2012, pe 

baza planurilor convenite cu autorităţile de supraveghere 

naţionale și coordonate de ABE. Această evaluare prudentă 

nu ar afecta normele de raportare financiară relevante. 

Autorităţile de supraveghere naţionale, sub auspiciile ABE, 

trebuie să se asigure că planurile băncilor de consolidare 

a capitalului nu conduc la un efect de levier invers excesiv, 

inclusiv menţinerea fl uxului de credit către economia reală 

și ţinând seama de nivelurile actuale de expunere a grupului, 

inclusiv a fi lialelor grupului în toate statele membre, fi ind 

kg112214_inside_RO_b.indd   69 23/01/12   13:53



70

• Statele membre converg către nivelul lor specifi c de 

referinţă, conform unui calendar propus de Comisie.

• Statele membre care fac obiectul unei proceduri aplica-

bile defi citului excesiv transmit Comisiei și Consiliului, 

spre aprobare, un program de parteneriat economic care 

prezintă detaliat reformele structurale necesare în vede-

rea asigurării unei corectări a defi citelor excesive care să 

fi e sustenabilă în mod efi cace. Punerea în aplicare a pro-

gramului, precum și planurile bugetare anuale conforme 

acestuia, vor fi  monitorizate de Comisie și de Consiliu.

• Va fi  instaurat un mecanism pentru raportarea ex ante 

de către statele membre a planurilor lor naţionale pri-

vind emisiunile de datorie publică. 

5. Regulile care guvernează procedura aplicabilă defi citului 

excesiv (articolul 126 din TFUE) vor fi  consolidate pentru 

statele membre din zona euro. De îndată ce Comisia con-

stată că un stat membru a depășit pragul de 3%, vor exista 

consecinţe automate, cu excepţia cazului în care o majori-

tate califi cată a statelor membre din zona euro se opune. 

Măsurile și sancţiunile propuse sau recomandate de către 

Comisie vor fi  adoptate cu excepţia cazului în care o majo-

ritate califi cată a statelor membre din zona euro se opune. 

Specifi carea criteriului datoriei în ceea ce privește o valoare 

numerică de referinţă pentru reducerea datoriei (regula 

1/20) pentru statele membre cu o datorie publică care 

depășește 60% trebuie să fi e consacrată în noile dispoziţii. 

6. Vom examina în mod rapid noile reguli propuse de Comi-

sie la 23 noiembrie 2011 cu privire la (i) monitorizarea și 

evaluarea proiectelor de planuri bugetare și corectarea defi -

citelor excesive în statele membre din zona euro și (ii) con-

solidarea supravegherii economice și bugetare a statelor 

membre care se confruntă cu difi cultăţi grave sau care sunt 

ameninţate de astfel de difi cultăţi în ceea ce privește stabi-

litatea lor fi nanciară în zona euro. Lansăm un apel Consi-

liului și Parlamentului European de a examina rapid aceste 

reglementări, astfel încât acestea să fi e în vigoare pentru 

următorul ciclu bugetar. În temeiul acestui nou cadru juri-

dic, Comisia va examina în special principalii parametri ai 

orientării fi scale din proiectele de planuri bugetare și, dacă 

este necesar, va adopta un aviz privind aceste planuri. În 

cazul în care Comisia identifi că o nerespectare deosebit 

O arhitectură consolidată pentru uniunea economică 
și monetară 

1. Stabilitatea și integritatea uniunii economice și monetare și 

a Uniunii Europene în ansamblul său necesită punerea în 

aplicare rapidă și viguroasă a măsurilor deja convenite, pre-

cum și noi acţiuni calitative către o veritabilă „uniune a sta-

bilităţii fi scale” în zona euro. Alături de moneda unică, este 

indispensabil un pilon economic solid. Acesta se va baza pe 

o guvernanţă sporită pentru favorizarea disciplinei fi scale și 

aprofundarea integrării pe piaţa internă, precum și pe o creș-

tere mai intensă, competitivitate sporită și coeziune socială. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv, vom valorifi ca și vom îmbu-

nătăţi ceea ce s-a realizat în ultimele 18 luni: Pactul de stabili-

tate și creștere consolidat, punerea în aplicare a Semestrului 

european începând din această lună, noua procedură privind 

dezechilibrele macroeconomice și Pactul Euro Plus.

2. Având în vedere acest obiectiv primordial și pe deplin hotă-

râţi să depășim împreună difi cultăţile actuale, am convenit 

astăzi asupra unui nou „pact fi scal” și asupra unei coordo-

nări semnifi cativ mai intense a politicilor economice în 

domeniile de interes comun. 

3. Acest lucru va impune o nouă soluţie între statele mem-

bre din zona euro, care să fi e consacrată în norme comune, 

ambiţioase, care să refl ecte angajamentul politic puternic 

într-un nou cadru juridic.

Un nou pact fi scal
4. Ne angajăm să instituim o nouă regulă fi scală, care să con-

ţină următoarele elemente: 

• Bugetele generale ale guvernelor trebuie să fi e echili-

brate sau în surplus; acest principiu se consideră res-

pectat dacă, cu titlul de regulă, defi citul structural anual 

nu depășește 0,5% din PIB-ul nominal.

• O astfel de regulă va fi  de asemenea introdusă în sis-

temele juridice naţionale ale statelor membre la nivel 

constituţional sau la un nivel echivalent. Această regulă 

va conţine un mecanism de corecţie automată care se 

iniţiază în eventualitatea unor devieri. Acesta va fi  defi nit 

de fi ecare stat membru pe baza principiilor propuse de 

Comisie. Recunoaștem competenţa Curţii de Justiţie 

de a verifi ca transpunerea acestei reguli la nivel naţional.

Declaraţia șefi lor de stat sau de guvern din zona euro – 

9 decembrie 2011

Uniunea Europeană și zona euro au întreprins mult în ultimele 18 luni pentru a îmbunătăţi guvernanţa economică și pentru 
a adopta noi măsuri ca răspuns la criza datoriei suverane. Cu toate acestea, tensiunile existente pe piaţă în zona euro au 
crescut și este necesar să intensifi căm eforturile noastre pentru a aborda provocările actuale. Astăzi am convenit să avansăm 
către o uniune economică mai strânsă. Acest lucru implică acţiunii în două direcţii: 

– un nou pact fi scal și o coordonare consolidată a politicilor economice;

– dezvoltarea instrumentelor noastre de stabilizare pentru a răspunde provocărilor pe termen scurt. 

*  *  *
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a menţine un raport de minimum 15% între capitalul 

vărsat și suma restantă din emisiunile MES și să asigu-

răm o capacitate de creditare combinată efectivă de 

500 de miliarde EUR; 

• statele membre din zona euro și alte state membre vor 

examina și confi rma în termen de 10 zile furnizarea de 

resurse suplimentare pentru FMI de până la 200 de 

miliarde EUR (270 de miliarde USD) sub forma unor 

împrumuturi bilaterale, pentru a asigura faptul că FMI 

dispune de resurse adecvate pentru a  aborda criza. 

Așteptăm cu interes contribuţii paralele din partea 

comunităţii internaţionale.

15. Convenim asupra următoarelor ajustări la Tratatul privind 

MES pentru ca acesta să fi e mai efi cace:

• În ceea ce privește implicarea sectorului privat, vom 

adera cu stricteţe la principiile și practicile bine stabilite 

ale FMI. Acest lucru se va refl ecta fără ambiguităţi în 

preambulul tratatului. Reafi rmăm clar că deciziile luate 

la 21 iulie și la 26/27 octombrie referitoare la datoria 

Greciei sunt unice și excepţionale; vor fi  incluse clauze 

de acţiune colectivă standardizate și identice, astfel încât 

să fi e menţinută lichiditatea pieţei în termenii și con-

diţiile tuturor noilor obligaţiuni de stat din zona euro.

• Pentru a se asigura faptul că MES poate lua măsurile 

necesare în orice circumstanţe, regulile de votare în cadrul 

MES vor fi  modifi cate astfel încât să includă o procedură 

de urgenţă. Regula acordului reciproc va fi  înlocuită cu 

o majoritate califi cată de 85% în cazul în care Comisia și 

BCE conchid că este necesară o decizie urgentă privind 

asistenţa fi nanciară atunci când stabilitatea fi nanciară și 

economică a zonei euro este ameninţată.1 

16. Salutăm măsurile întreprinse de Italia; salutăm de aseme-

nea angajamentul noului guvern elen și al părţilor care îl 

susţin, de a pune în aplicare integral programul său, precum 

și progresele semnifi cative realizate de Irlanda și Portugalia 

în aplicarea programelor lor.

***

Deciziile privind unele dintre măsurile descrise mai sus pot fi  luate 

prin intermediul legislaţiei secundare. Șefi i de stat sau de guvern 

din zona euro consideră că celelalte măsuri ar trebui incluse în 

legislaţia primară. Având în vedere lipsa unanimităţii în rândul 

statelor membre ale UE, aceștia au decis să le adopte printr-un 

acord internaţional care urmează să fi e semnat în luna martie sau 

la o dată mai apropiată. Obiectivul rămâne încorporarea acestor 

dispoziţii în tratatele Uniunii cât mai curând posibil. Șefi i de stat 

sau de guvern din Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, 

Letonia, Lituania, Polonia, România și Suedia au menţionat posibi-

litatea de a lua parte la acest proces, după consultarea parlamentelor 

lor dacă este necesar.

1 Sub rezerva confi rmării de către parlamentul fi nlandez.

de gravă a Pactului de stabilitate și de creștere, aceasta va 

solicita un proiect revizuit de plan bugetar. 

7. Pe termen lung, vom continua să depunem eforturi în 

privinţa modalităţilor de continuare a consolidării fi scale, 

astfel încât aceasta să refl ecte mai adecvat gradul nostru 

de interdependenţă. Aceste chestiuni vor face parte din 

raportul din luna martie 2012 al președintelui Consiliului 

European, elaborat în colaborare cu președintele Comisiei 

și cu președintele Eurogrupului. De asemenea, aceștia vor 

raporta cu privire la relaţiile dintre UE și zona euro. 

O coordonare a politicilor și o guvernanţă consolidate

8. Convenim să utilizăm în mod mai activ cooperarea conso-

lidată cu privire la chestiuni care sunt esenţiale pentru buna 

funcţionare a zonei euro, fără a afecta negativ piaţa internă. 

9. Ne angajăm să acţionăm în direcţia unei politici economice 

comune. Se va stabili o procedură pentru a se asigura faptul 

că toate reformele majore de politică economică planifi cate 

de statele membre din zona euro vor fi  discutate și coordo-

nate la nivelul zonei euro, în vederea evaluării comparative 

a celor mai bune practici. 

10. Guvernanţa zonei euro va fi consolidată, astfel cum s-a 

convenit cu ocazia reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 

26 octombrie. În special, se vor organiza reuniuni la nivel înalt 

ale zonei euro cu regularitate, cel puţin de două ori pe an. 

Consolidarea instrumentelor de stabilizare

11. Reformele pe termen mai lung, precum cele menţionate 

mai sus, trebuie combinate cu o acţiune imediată pentru 

a se aborda în forţă tensiunile existente în prezent pe piaţă.

12. Se va pune rapid în practică efectul de pârghie al Fondului 

european de stabilitate fi nanciară (FESF), prin interme-

diul celor două opţiuni concrete convenite de Eurogrup la 

29 noiembrie. Salutăm disponibilitatea BCE de acţiona ca 

agent pentru FESF în cadrul operaţiunilor sale de pe piaţă.

13. Convenim asupra unei accelerări a intrării în vigoare a Tra-

tatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES). 

Tratatul va intra în vigoare de îndată ce va fi  ratifi cat de un 

număr de state membre reprezentând 90% din angajamen-

tele de capital. Obiectivul nostru comun este ca MES să 

intre în vigoare în iulie 2012.

14. În ceea ce privește resursele fi nanciare, convenim cu privire 

la următoarele: 

• FESF va rămâne activ în fi nanţarea programelor care 

au demarat până la jumătatea anului 2013, astfel cum 

este prevăzut în acordul-cadru; va asigura în continuare 

fi nanţarea programelor afl ate în desfășurare, după cum 

este necesar;

• vom reevalua caracterul adecvat al pragului total al 

FESF/MES de 500 de miliarde EUR (670 de miliarde 

USD) în martie 2012; 

• pe parcursul introducerii treptate a capitalului vărsat, 

suntem pregătiţi să accelerăm plăţile de capital pentru 
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economice recent consolidate, incluzând noua procedură 

de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroe-

conomice. Consiliul European de primăvară va examina 

progresele înregistrate și va adopta orientările necesare. Este 

imperios necesar să se pună accentul pe implementare, mai 

ales din perspectiva progreselor neuniforme înregistrate 

anul acesta în direcţia atingerii obiectivelor stabilite în Stra-

tegia Europa 2020 și în punerea în aplicare a recomandări-

lor specifi ce fi ecărei ţări. 

***

4. Șefi i de stat sau de guvern ai statelor membre care participă 

la Pactul Euro Plus au trecut în revistă progresele înregis-

trate cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor aces-

tora la nivel naţional. Aceștia au convenit asupra necesităţii 

unei evaluări mai aprofundate, în martie 2012, a eforturilor 

la nivel naţional pentru atingerea obiectivelor pactului. De 

asemenea, au convenit să își asume angajamente mai spe-

cifi ce și mai ușor de măsurat în fi ecare dintre domeniile 

reglementate prin pact și să raporteze privind progresele 

înregistrate în cadrul programelor lor naţionale de reformă. 

Noua guvernanţă economică trebuie completată printr-o 

monitorizare mai bună a politicilor sociale și de ocupare 

a forţei de muncă, în special a celor care pot avea un impact 

asupra stabilităţii macroeconomice și asupra creșterii eco-

nomice, în conformitate cu Concluziile Consiliului din 

1 decembrie.

5. Pe baza raportului președintelui Consiliului (EPSCO) și 

a analizei anuale a creșterii, șefi i de stat sau de guvern au 

desfășurat un prim schimb de opinii referitor la cele mai 

bune practici privind politicile lor de ocupare a forţei de 

muncă și au convenit cu privire la necesitatea deosebită 

de a mobiliza integral forţa de muncă în vederea creșterii. 

În timp ce reformele structurale trebuie să fi e urmărite cu 

I. POLITICA ECONOMICĂ

1. Recunoscând că situaţia economică și fi nanciară s-a deteri-

orat, Consiliul European a luat în discuţie eforturile în curs 

pentru a asigura ieșirea Europei din criză. Noua guvernanţă 

economică a Uniunii Europene, astfel cum este prezentată 

la punctul 3, trebuie pusă în aplicare pe deplin în vederea 

consolidării încrederii în forţa economiei europene. Refor-

mele structurale și eforturile de consolidare fi scală trebuie 

continuate pentru a pune bazele unei reveniri la creștere 

durabilă și a contribui astfel la consolidarea încrederii pe 

termen scurt. De asemenea, sunt necesare măsuri menite 

să contribuie la restabilirea unui sistem normal de împru-

muturi către economie, evitându-se totodată atât asumarea 

de riscuri excesive, cât și reducerea excesivă a efectului de 

levier, astfel cum s-a convenit la 26 octombrie 2011.

2. Reamintind domeniile-cheie prioritare de creștere pe care 

le-a identifi cat în octombrie 2011, în special Actul privind 

piaţa unică, piaţă digitală unică și reducerea sarcinii generale 

de reglementare pentru IMM-uri și pentru microîntreprin-

deri, Consiliul European a subliniat necesitatea adoptării 

rapide a unor măsuri cu potenţial maxim de stimulare 

a creșterii și a ocupării forţei de muncă. Prin urmare, Con-

siliul European sprijină principiul unui program accele-

rat și invită Consiliul și Parlamentul European să acorde 

o prioritate deosebită examinării rapide a propunerilor 

identifi cate de Comisie, inclusiv în cadrul analizei anuale 

a creșterii, ca având un potenţial semnifi cativ de creștere. 

Consiliul European aprobă acţiunile propuse de Comisie în 

raportul acesteia privind reducerea la minimum a sarcinilor 

normative impuse IMM-urilor.

3. Analiza anuală a creșterii pentru 2012 constituie o bază 

excelentă pentru lansarea următorului Semestru european, 

primul care va fi  asociat cu punerea în aplicare a guvernanţei 

CONSILIUL EUROPEAN  9 DECEMBRIE 2011

CONCLUZII

În ultimele 18 luni s-au înregistrat realizări importante în direcţia îmbunătăţirii guvernanţei noastre economice și a gestionării 
crizei economice și financiare. Am luat decizii importante, astfel cum figurează în prezentele concluzii, care trebuie 
implementate rapid și cu fermitate. 

Am convenit că trebuie să se acorde prioritate măsurilor care au cel mai mare potenţial de stimulare a creșterii economice și 
a creării de locuri de muncă. Statele membre care fac parte din Pactul Euro Plus au convenit să își asume angajamente mai 
concrete și mai măsurabile, și în special să facă progrese în ceea ce privește demersurile legate de ocuparea forţei de muncă. 

Am stabilit orientări pentru dezvoltarea în continuare a politicii sale energetice, pentru fi nalizarea pieţei interne, pentru 
sporirea efi cienţei energetice, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru asigurarea coerenţei în relaţiile externe ale UE, 
precum și pentru sporirea siguranţei și securităţii nucleare.

În plus, Consiliul European a salutat semnarea Tratatului de aderare cu Croaţia și a luat decizii legate de procesul de 
extindere a UE cu privire la Serbia și Muntenegru. 

*  *  *
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asigurarea, printre altele, a faptului că acordurile cu fur-

nizorul-cheie și cu ţările de tranzit sunt în conformitate 

deplină cu legislaţia UE privind piaţa internă;

 − acordul asupra strategiei privind emisii reduse de dioxid 

de carbon pentru 2050 și examinarea aprofundată a vii-

toarei foi de parcurs pentru 2050 privind energia, care 

va oferi o analiză detaliată a acţiunilor pe termen lung în 

sectorul energetic și în alte sectoare conexe.

8. S-au realizat progrese cu privire la revizuirea siguranţei 

centralelor nucleare din UE. Credibilitatea sistemului UE 

privind siguranţa nucleară va fi  consolidată în continuare 

prin dezvoltarea continuă a cadrului normativ în domeniul 

nuclear. Se vor continua lucrările cu privire la securitatea 

nucleară în UE, pe baza raportului interimar privind secu-

ritatea nucleară.

9. Reamintind concluziile sale din martie 2010, Consiliul 

European solicită:

 − punerea în aplicare integrală și la timp a directivelor 

privind siguranţa nucleară și privind gestionarea res-

ponsabilă și în condiţii de siguranţă a combustibilului 

uzat și a deșeurilor radioactive;

 − acordarea de prioritate în continuare revizuirii extinse 

a siguranţei nucleare, ţinând seama de comunicarea 

Comisiei din 23 noiembrie, și prezentării raportului 

fi nal privind testele de rezistenţă până în iunie 2012;

 − eforturi intensifi cate pentru a asocia pe deplin toate 

ţările învecinate cu UE în procesul de testare a rezis-

tenţei și pentru ameliorarea cadrului privind siguranţa 

nucleară, atât în UE, cât și la nivel internaţional;

 − continuarea lucrărilor cu privire la măsurile de securitate 

nucleară în UE și în vecinătatea sa și prezentarea rapor-

tului fi nal până în iunie 2012.

III. EXTINDERE

10. Consiliul European aprobă Concluziile Consiliului din 

5 decembrie 2010 privind extinderea și procesul de sta-

bilizare și de asociere și reamintește concluziile sale din 

decembrie 2006, care constituie baza unui consens reînnoit 

privind extinderea. 

11. Semnarea, astăzi, a Tratatului de aderare cu Croaţia mar-

chează un moment important pentru integrarea europeană. 

Sub rezerva încheierii cu succes a procedurilor de ratifi care, 

Consiliul așteaptă cu interes să primească Croaţia în cali-

tate de nou membru, începând cu 1 iulie 2013. Croaţia va 

participa acum la lucrările Consiliului European, ale Con-

siliului și ale grupurilor de pregătire ale acestuia, în calitate 

de observator activ.

12. Consiliul European salută evaluarea Comisiei referitoare 

la progresele semnifi cative realizate de Muntenegru, care 

a înregistrat rezultate globale satisfăcătoare. În vederea des-

chiderii negocierilor de aderare cu Muntenegru în iunie 

fermitate, sunt necesare de urgenţă măsuri specifi ce atât la 

nivel naţional, cât și la nivel european pentru grupurile cele 

mai vulnerabile, în special pentru tinerii șomeri. Politicile de 

activare consolidate ar trebui să fi e completate cu eforturi 

de ameliorare a competenţelor, în special prin adaptarea sis-

temelor de educaţie și formare la nevoile de pe piaţa muncii. 

Promovarea oportunităţilor de afaceri și de ocupare a forţei 

de muncă pentru cei care intră pe piaţa muncii, precum și 

analizarea unor noi politici echilibrate în domeniul fl exicuri-

tăţii ar putea contribui în mod semnifi cativ la îmbunătăţirea 

perspectivelor de pe piaţa muncii pentru tineri.

6. Șefi i de stat sau de guvern au salutat rapoartele din partea 

miniștrilor de fi nanţe ai statelor membre participante și din 

partea Comisiei privind progresele înregistrate la nivelul 

discuţiilor structurate cu privire la coordonarea aspectelor 

legate de politica fi scală. Aceste lucrări vor fi  continuate în 

conformitate cu Pactul Euro Plus, punându-se accentul 

pe domeniile în care se pot avea în vedere activităţi mai 

ambiţioase. Ar trebui acordată o atenţie deosebită modului 

în care politica fi scală poate sprijini coordonarea politicilor 

economice și poate contribui la consolidarea fi scală și la 

creștere. Miniștrii de fi nanţe și Comisia vor raporta în iunie 

2012 cu privire la progresele realizate.

II. ENERGIE

7. Raportul Președinţiei demonstrează că s-au realizat pro-

grese importante în urmărirea orientărilor stabilite de 

Consiliul European din februarie 2011 cu privire la fi nali-

zarea pieţei interne până în 2014, la promovarea efi cienţei 

energetice, la dezvoltarea infrastructurii și la asigurarea con-

secvenţei și coerenţei la nivelul relaţiilor externe ale UE. În 

acest context, Consiliul European salută acordul asupra 

memorandumului de înţelegere privind interconexiunile 

nord-sud din Europa Centrală și de Est. În special, sunt 

necesare progrese rapide cu privire la următoarele aspecte:

 − aplicarea integrală și accelerată a legislaţiei privind piaţa 

internă de către statele membre, cu respectarea deplină 

a termenelor convenite; 

 − niciun stat membru al UE nu ar trebui să rămână izolat 

de reţelele europene de gaze și de energie electrică după 

2015 sau să îi fi e pusă în pericol securitatea energetică 

din cauza lipsei de conexiuni adecvate;

 − acordul rapid asupra propunerii privind eficienţa 

energetică, care ar trebui să creeze un cadru ambiţios 

și fl exibil, în conformitate cu obiectivul de 20% pentru 

2020, astfel cum a convenit Consiliul European din 

iunie 2010;

 − acordul rapid asupra propunerii privind infrastructura 

energetică;

 − punerea în aplicare a  Concluziilor Consiliului din 

24 noiembrie 2011 privind o mai bună coerenţă și coor-

donare a politicii externe a UE în domeniul energiei prin 
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mai curând posibil. În cazul în care acest lucru va fi  necesar, 

Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni în 

cadrul reuniunii sale din martie 2012.

16. Reamintind concluziile sale din 23 octombrie 2011 și apro-

bând concluziile Consiliului din 1 decembrie, Consiliul 

European reiterează preocupările sale grave tot mai pro-

funde cu privire la natura programului nuclear al Iranului, 

astfel cum se refl ectă în cel mai recent raport al AIEA, pre-

cum și cu privire la neîndeplinirea de către Iran a obligaţiilor 

sale internaţionale. Consiliul European salută acordul la 

care s-a ajuns în cadrul Consiliului cu privire la desemnarea 

a 180 de noi entităţi și persoane legate în mod direct de 

programul nuclear. Consiliul European invită Consiliul 

să acorde în continuare prioritate lucrărilor referitoare la 

extinderea domeniului de aplicare a măsurilor restrictive ale 

UE și la lărgirea sferei sancţiunilor existente, prin examina-

rea unor măsuri suplimentare împotriva Iranului, precum 

și să adopte aceste măsuri cel târziu în cadrul următoarei 

sale reuniuni. Consiliul European reafi rmă angajamentul 

de lungă durată al Uniunii Europene de a depune eforturi 

pentru găsirea unei soluţii diplomatice la chestiunea nucle-

ară iraniană, în conformitate cu abordarea dublă.

17. Consiliul European condamnă într-un glas atacurile asupra 

sediilor diplomatice din Iran ale guvernului Regatului Unit 

și deplânge neîndeplinirea de către guvernul iranian a res-

ponsabilităţilor sale internaţionale referitoare la protecţia 

personalului diplomatic și a bunurilor acestora în temeiul 

Convenţiei de la Viena. 

18. Consiliul European își menţine profunda îngrijorare în ceea 

ce privește utilizarea forţei militare de către regimul sirian 

și represiunea asupra poporului sirian. Aprobând concluzi-

ile Consiliului din 1 decembrie 2011, Consiliul European 

confi rmă sprijinul său faţă de eforturile Ligii Statelor Arabe 

și face apel la regimul sirian să respecte în întregime Planul 

de acţiune arab. Consiliul European subliniază încă o dată 

nevoia urgentă ca toţi membrii Consiliului de Securitate al 

ONU să își asume responsabilităţile în legătură cu situaţia 

din Siria.

19. Consiliul European salută rezultatele Conferinţei Inter-

naţionale privind Afganistanul, care a avut loc la Bonn la 5 

decembrie 2011, și își reafi rmă hotărârea în privinţa unui 

angajament de amploare pe termen lung al Uniunii Euro-

pene în privinţa Afganistanului dincolo de anul 2014.

20. Consiliul European salută lucrările pregătitoare intense des-

fășurate pe parcursul acestui Semestru cu privire la viitorul 

cadru fi nanciar multianual și ia act de raportul prezentat 

de Președinţie. Invită următoarea președinţie să accelereze 

lucrările menite să creeze baza pentru etapa fi nală a nego-

cierilor, care urmează să fi e discutată în cadrul Consiliului 

European din iunie 2012. Își reiterează invitaţia adresată 

instituţiilor de a coopera pentru a asigura adoptarea cadru-

lui fi nanciar multianual până la sfârșitul lui 2012.

2012, Consiliul European însărcinează Consiliul să exa-

mineze rezultatele obţinute de Muntenegru în punerea în 

aplicare a reformelor, cu un accent deosebit pe domeniul 

statului de drept și al drepturilor fundamentale, în special 

lupta împotriva corupţiei și a criminalităţii organizate, pe 

baza unui raport care urmează să fi e prezentat de Comisie 

în prima jumătate a anului 2012. Consiliul European invită 

Comisia să prezinte fără întârziere o propunere privind un 

cadru pentru negocierile cu Muntenegru, în conformitate 

cu concluziile sale din decembrie 2006 și cu practica stabi-

lită, incluzând totodată noua abordare propusă de Comisie 

cu privire la capitolele privind sistemul judiciar și drepturile 

fundamentale, precum și justiţia, libertatea și securitatea. În 

acest sens, Comisia este de asemenea invitată să iniţieze 

procesul de examinare analitică a acquis-ului comunitar 

cu Muntenegru în ceea ce privește capitolele menţionate 

anterior.

13. Consiliul European ia act de progresele considerabile 

înregistrate de Serbia în direcţia îndeplinirii criteriilor 

politice stabilite de Consiliul European de la Copenhaga și 

a cerinţelor procesului de stabilizare și de asociere, precum 

și de faptul că s-a atins un nivel pe deplin satisfăcător de 

cooperare cu TPII. Consiliul European salută reangajarea 

Serbiei în dialogul Belgrad-Pristina și avansarea sa pe calea 

punerii în aplicare cu bună credinţă a acordurilor, precum și 

Acordul privind gestionarea integrată a frontierelor. Pentru 

a acorda Serbiei statutul de ţară candidată, Consiliul Euro-

pean însărcinează Consiliul să analizeze și să confi rme că 

Serbia a continuat să dea dovadă de un angajament credibil 

și că a înregistrat noi progrese în ceea ce privește avansarea 

punerii în aplicare cu bună credinţă a acordurilor la care s-a 

ajuns în cadrul dialogului, inclusiv cu privire la gestionarea 

integrată a frontierelor, că a ajuns la un acord cu privire la 

cooperarea regională favorabilă incluziunii și a colaborat în 

mod activ pentru a permite EULEX și KFOR să își execute 

mandatele. Din perspectiva examinării sale, Consiliul va 

lua decizia acordării statutului de ţară candidată Serbiei în 

februarie 2012, decizie care urmează să fi e confi rmată de 

Consiliul European din luna martie.

IV. ALTE PUNCTE

14. Reamintind Concluziile Consiliului din 5 decembrie pri-

vind extinderea, în ceea ce privește declaraţiile și amenin-

ţările din partea Turciei, Consiliul European își exprimă 

îngrijorarea profundă și lansează un apel la respectarea 

deplină a  rolului Președinţiei Consiliului, aceasta fiind 

o caracteristică instituţională fundamentală a UE, prevăzută 

în tratat. 

15. Reamintind discuţiile sale din iunie și octombrie 2011, 

Consiliul European ia act de faptul că au fost îndeplinite 

toate condiţiile juridice pentru luarea deciziei privind ade-

rarea Bulgariei și a României la spaţiul Schengen. Consiliul 

European solicită Consiliului să adopte această decizie cât 
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1. Drept răspuns la criza datoriei suverane, pe parcursul ulti-

mului an și jumătate s-au produs modifi cări semnifi cative 

la nivelul guvernanţei, prin crearea FESF, acordul privind 

un viitor MES, deciziile privind supravegherea bugetară 

și coordonarea politicilor economice, precum și deciziile 

reuniunii la nivel înalt a zonei euro din luna octombrie cu 

privire la o structură de guvernanţă extinsă pentru zona euro 

și pachetul de șase acte legislative privind guvernanţa eco-

nomică adoptat la 16 noiembrie. Punerea în aplicare a aces-

tui pachet va începe în luna decembrie. Între timp, Comisia 

a înaintat, la 23 noiembrie, un nou set de propuneri privind 

transformarea în legislaţie a orientărilor convenite în luna 

octombrie referitoare la (i) monitorizarea și evaluarea pro-

iectelor de planuri bugetare și corectarea defi citelor exce-

sive în statele membre din zona euro și (ii) consolidarea 

supravegherii economice și bugetare a statelor membre 

care se confruntă cu difi cultăţi grave sau care sunt amenin-

ţate de astfel de difi cultăţi în ceea ce privește stabilitatea lor 

fi nanciară în zona euro. 

2. Stabilitatea și integritatea uniunii economice și monetare 

necesită atât punerea în aplicare rapidă și energică a măsu-

rilor asupra cărora s-a convenit deja, cât și noi acţiuni cali-

tative în direcţia unei veritabile „uniuni fi scale”. Astfel se 

va ajunge la o coordonare mult mai puternică a politicilor 

economice și la un grad mai ridicat de supraveghere și 

disciplină în desfășurarea politicilor naţionale. Schimbă-

rile structurale pe termen mai lung la nivelul modului de 

desfășurare a politicilor în zona euro sunt importante, de 

asemenea, în abordarea incertitudinilor pe termen scurt și 

în restaurarea credibilităţii și a încrederii. 

3. Acestea trebuie realizate menţinându-se totodată integri-

tatea UE și coerenţa dintre zona euro și UE, în ansamblu; 

instituţiile UE au un rol important de jucat în garantarea 

unităţii Uniunii în ansamblu. 

COORDONAREA ECONOMICĂ 
ȘI CONVERGENŢA ÎN ZONA EURO 

4. Criza a demonstrat că tendinţele macro-economice diver-

gente pot afecta în mod negativ întreaga zonă euro. Deși 

nu se poate aplica o soluţie unică, este necesar un grad mai 

ridicat de coordonare și de integrare în vederea evitării ten-

dinţelor nesustenabile. Într-o uniune monetară cu un sector 

fi nanciar integrat, interdependenţa și efectele de contami-

nare sunt extrem de puternice. 

5. Măsurile adoptate până în prezent includ o procedură pri-

vind dezechilibrele excesive, instituită în cadrul pachetului 

legislativ privind guvernanţa economică. Acesta cuprinde 

un sistem de alertă rapidă bazat pe un tablou de bord con-

stituit din indicatori economici (incluzând costurile muncii, 

creșterea creditelor, conturile curente, cota de piaţă a expor-

turilor și preţurile locuinţelor) și o componentă corectivă 

cu posibile sancţiuni în cazul în care, în mod repetat, un stat 

membru nu ia măsuri în vederea soluţionării dezechilibre-

lor. În paralel, statele membre din zona euro și-au asumat, 

în cadrul Pactului Euro Plus, angajamente suplimentare 

în patru domenii care prezintă o importanţă vitală pentru 

convergenţă: competitivitatea; ocuparea forţei de muncă; 

sustenabilitatea fi nanţelor publice; stabilitatea fi nanciară. 

În prezent, aceste noi instrumente trebuie puse în aplicare 

în mod ferm. În același timp, este necesar să se consolideze 

și mai mult sistemul. 

6. În acest context, ar trebui avute în vedere următoarele 

măsuri suplimentare: 

a) În cadrul reuniunii la nivel înalt a zonei euro din luna octom-

brie s-a convenit asupra examinării ex ante, la nivelul zonei 

euro, a tuturor planurilor de reformă economică majoră cu 

potenţiale efecte de contaminare. Acest acord ar trebui să 

devină pe deplin operaţional, prin intermediul unei proce-

duri specifi ce care urmează să fi e instituită și care va implica 

o discuţie în cadrul Eurogrupului pe baza unei analize fur-

nizate de Comisie.

b) Neaplicarea de către statele membre din zona euro a unei 

recomandări specifi ce fi ecărei ţări, adoptate în temeiul arti-

colului 121 alineatul (2) și al articolului 148 alineatul (4) 

din TFUE și referitoare la reforme indispensabile pentru 

buna funcţionare a uniunii monetare, ar trebui să facă obiec-

tul unor sancţiuni fi nanciare. Criteriile clare pentru identi-

fi carea ex ante a recomandărilor care ar putea face obiectul 

unor sancţiuni ar trebui defi nite în legislaţia secundară. Ar 

Către o uniune economică mai puternică: 

Raport intermediar adresat Consiliului European – 6 decembrie 2011

Reuniunea la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie 2011 a însărcinat Președintele Consiliului European să identifi ce, în 

strânsă colaborare cu Președintele Comisiei și Președintele Eurogrupului, posibile măsuri în vederea realizării unei uniuni 

economice pe măsura uniunii monetare, punând accentul pe următoarele aspecte: continuarea consolidării convergenţei 

economice, îmbunătăţirea disciplinei bugetare și aprofundarea uniunii economice în cadrul zonei euro. Prezentul raport 

trece în revistă realizările, adesea subestimate, înregistrate până în prezent, și prezintă calea de urmat. Raportul ţine seama 

de consultările bilaterale care au avut loc cu toate statele membre ale UE în cadrul procesului de pregătire. 

*  *  *
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Justiţie. Această regulă ar trebui completată cu un meca-

nism de corecţie automată (de exemplu, reduceri automate 

ale cheltuielilor, creșterea taxelor sau o combinaţie între 

cele două), care să fi e stabilit de fi ecare stat membru, în 

cazul unei devieri. Statele membre din zona euro ar trebui să 

raporteze ex ante cu privire la emisiunile de datorie publică; 

de asemenea, toate emisiunile de datorie publică la nivelul 

zonei euro ar trebui să fi e înregistrate și monitorizate la nivel 

central. 

11. La aceste măsuri s-ar mai putea adăuga o  consolidare 

suplimentară a procedurii de defi cit excesiv pentru statele 

membre din zona euro, care ar urma să fi e introdusă prin 

legislaţie secundară în temeiul articolului 136 din TFUE. 

Acest lucru ar permite un nivel mai ridicat de precizie 

a măsurilor care urmează să fi e adoptate de către statele 

membre, în parteneriat strâns cu Comisia, care ar putea 

revizui și aproba programul prezentat de statele membre. 

Obiectivele generale stabilite într-un act al Comisiei sau al 

Consiliului ar putea fi  obligatorii în ceea ce privește rezul-

tatele care trebuie obţinute. 

12. Modifi cările la Protocolul nr. 12 pot fi  introduse printr-o 

decizie unanimă a Consiliului cu privire la o propunere din 

partea Comisiei, după consultarea Parlamentului European 

și a Băncii Centrale Europene. Această decizie nu necesită 

ratifi care la nivel naţional. Prin urmare, această procedură 

ar putea permite modifi cări rapide și semnifi cative. 

Modifi cări ale tratatului în conformitate cu articolul 48 
din TUE

13. O altă cale de urmat, fi e în paralel, fi e ulterior, ar fi  reali-

zarea unei revizuiri a articolelor din TFUE referitoare la 

uniunea economică și monetară, prin procedura de revi-

zuire prevăzută la articolul 48 din Tratatul privind Uniu-

nea Europeană. O astfel de revizuire ar putea consta într-o 

modifi care sau înlocuire a articolului 136 și/sau o revizuire 

a Protocolului nr. 14 privind Eurogrupul. 

14. Această procedură ar necesita mai mult timp și ar face 

obiectul ratifi cării în toate statele membre, însă ar permite 

schimbări mai substanţiale în ceea ce privește cadrul buge-

tar, cum ar fi :

 − o modifi care a procedurii de defi cit excesiv (articolul 

126) pentru statele membre din zona euro, în special 

prin consolidarea caracterului său automat, atât în ceea 

ce privește declanșarea, cât și procesul de luare a deci-

ziilor, prin extinderea recurgerii la votul cu majoritate 

califi cată inversă; 

 − un rol mai important al instituţiilor UE, cu o capacitate 

de intervenţie mai mare în cazul nepunerii în aplicare. 

Pentru statele membre din zona euro aflate într-o 

procedură de deficit bugetar excesiv, ar putea exista 

posibilitatea ca Comisia și Consiliul (Eurogrupul) să 

solicite schimbări într-un proiect de buget înainte ca 

trebui să se acorde o atenţie deosebită statelor membre 

din zona euro care se confruntă cu difi cultăţi în materie de 

competitivitate și/sau cu niveluri ridicate ale șomajului.

Aceste măsuri pot fi  luate în cadrul actual oferit de tratat, în temeiul 

articolului 136 din TFUE. 

DISCIPLINA BUGETARĂ 

7. Pachetul legislativ privind guvernanţa economică adoptat 

la 16 noiembrie marchează o consolidare majoră a disci-

plinei bugetare. Noile mecanisme sunt bazate atât pe reco-

mandări, cât și pe sancţiuni. Sfera de aplicare a sancţiunilor 

pentru statele membre din zona euro a fost extinsă (acestea 

pot fi  declanșate nu numai în cadrul componentei corective 

a pactului, ci și în cadrul componentei sale preventive), iar 

procesul decizional a fost accelerat și simplifi cat, consoli-

dându-se caracterul său automat. Propunerile legislative 

ale Comisiei, prezentate la 23 noiembrie, vor consolida și 

mai mult disciplina și respectarea normelor în zona euro.

8. Efectul combinat al tuturor acestor măsuri va fi  extrem 

de semnifi cativ. Cu toate acestea, pentru ca zona euro să 

avanseze către o veritabilă uniune economică, sunt nece-

sare noi măsuri în domeniul integrării, în direcţia unui „nou 

pact fi scal”. Pentru a restabili încrederea pieţii în ceea ce 

privește zona euro și pentru a asigura sustenabilitatea poli-

tică a mecanismelor de solidaritate, este vital să se conso-

lideze credibilitatea normelor noastre bugetare (nivelurile 

defi citelor și ale datoriei) și să se asigure respectarea deplină 

a normelor. În acest context, va fi  probabil necesară modi-

fi carea legislaţiei primare. 

9. În acest sens sunt posibile două căi, care nu se exclud 

reciproc: 

a) o revizuire substanţială a Protocolului nr. 12 la tratat, înso-

ţită de reforme suplimentare prin intermediul legislaţiei 

secundare; 

b) modifi carea tratatului prin intermediul unei proceduri de 

revizuire întemeiate pe articolul 48 din TUE.

Revizuirea Protocolului nr. 12 și legislaţia secundară

10. Obligaţia statelor membre din zona euro de a realiza și 

a menţine un buget echilibrat pe parcursul ciclului eco-

nomic ar putea fi  introdusă în Protocolul (nr. 12) privind 

procedura aplicabilă defi citelor excesive, ca un mijloc de 

garantare a faptului că defi citele excesive sunt evitate și că 

datoria scade sub 60%. Pentru statele membre din zona 

euro ar trebui avută în vedere o convergenţă hotărâtă în 

direcţia unor bugete echilibrate, din poziţiile actuale, con-

form unui calendar stabilit împreună cu Comisia. De ase-

menea, protocolul ar include și obligaţia statelor membre 

din zona euro de a introduce o astfel de regulă în sistemele 

lor juridice naţionale, de preferinţă la nivel constituţional 

sau la un nivel echivalent. Competenţa de a controla trans-

punerea acestei reguli la nivel naţional i-ar reveni Curţii de 
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16. Reformele pe termen mai lung, precum cele menţionate 

mai sus, trebuie combinate cu o acţiune imediată pentru 

a se aborda în forţă tensiunile existente în prezent pe piaţă. 

17. În primul rând, este necesar să se fi nalizeze punerea în apli-

care a măsurilor substanţiale asupra cărora s-a decis deja. 

Acest lucru presupune:

 − un acord rapid, ideal până în martie 2012, între Par-

lamentul European și Consiliu cu privire la cele două 

propuneri ale Comisiei prezentate la 23 noiembrie; 

o posibilă consolidare în conformitate cu modifi cările 

aduse Protocolului nr. 12 descrise mai sus; 

 − punerea rapidă în practică a efectului de pârghie al FESF, 

prin intermediul celor două opţiuni concrete convenite 

de Eurogrup la 29 noiembrie. 

18. În al doilea rând, Tratatul privind MES ar trebui fi nalizat și 

ratifi cat rapid, fi ind în același timp adaptat astfel încât să fi e 

mai efi cient, prin: 

 − declararea fără ambiguităţi, în ceea ce privește implicarea 

sectorului privat (PSI), a angajamentului de a adera cu 

stricteţe la principiile și practicile bine stabilite ale FMI 

și reafi rmarea clară a faptului că decizia luată la 21 iulie 

referitor la datoria Greciei este unică și excepţională. 

Acest lucru este esenţial pentru a se recâștiga încrederea 

pieţei cu privire la pieţele datoriei suverane;

 − alinierea procedurilor de luare a deciziilor în cadrul MES 

la mecanismele existente în cadrul FMI (unanimitatea 

fi ind redusă la un număr limitat de decizii);

 − introducerea posibilităţii ca MES să recapitalizeze direct 

instituţiile bancare și să deţină el însuși caracteristicile 

unei instituţii de credit;

 − posibilitatea de a revizui clauza care limitează capacita-

tea consolidată de creditare a MES și FESF la 500 de 

miliarde EUR, pentru a se acorda MES capacitatea de 

creditare deplină în funcţie de introducerea treptată 

a capitalului.

19. În cele din urmă, este necesar să se asigure faptul că FMI 

deţine sufi ciente resurse pentru a aborda criza prin furniza-

rea unor mijloace suplimentare, așa cum s-a făcut în 2009, 

în special prin intermediul împrumuturilor bilaterale.

acesta să fi e înaintat parlamentului naţional, în cazul în 

care orientarea bugetară nu este conformă cu planurile 

convenite. În cazul statelor membre din zona euro care 

se afl ă într-un program de asistenţă și în mod constant 

nu îndeplinesc condiţiile, Comisia ar putea fi  învestită 

cu competenţe excepţionale, cum ar fi  aprobarea ex ante 
a tuturor reformelor economice majore;

 − integrarea în Protocolul nr. 14 revizuit a modifi cărilor 

convenite în cadrul guvernanţei zonei euro. 

UNIUNEA ECONOMICĂ

15. S-ar putea lua în considerare, de asemenea, doi pași supli-

mentari, strâns legaţi de progresele care trebuie realizate 

în ceea ce privește convergenţa economică și disciplina 

bugetară: 

 − Să se recurgă la cooperarea consolidată, cu participa-

rea tuturor statelor membre din zona euro, punându-se 

accentul pe domeniile esenţiale pentru buna funcţio-

nare a zonei euro, precum funcţionarea pieţelor forţei de 

muncă, sustenabilitatea sistemelor de pensii și de securi-

tate socială, precum și măsuri pragmatice de coordonare 

în domeniul impozitării. De asemenea, ar trebui avuţi în 

vedere o serie de pași în direcţia unei integrări fi nanciare 

sporite în zona euro. În contextul unei posibile modi-

fi cări a tratatului, un mecanism similar celui deja exis-

tent cu privire la spaţiul de libertate, securitate și justiţie 

ar putea fi  introdus pentru a se accelera recurgerea la 

cooperarea consolidată. Astfel de evoluţii nu trebuie să 

aducă atingere pieţei interne.

 − Să se deschidă posibilitatea, într-o perspectivă pe termen 

mai lung, de a se înainta în direcţia emisiunii comune 

de datorie în cadrul unui proces eșalonat și bazat pe 

criterii, începând, de exemplu, cu punerea în comun 

a unor instrumente de fi nanţare. Orice măsuri luate în 

acest scop ar trebui să fi e pe măsura unui cadru robust 

pentru disciplină bugetară și competitivitate econo-

mică, pentru a se evita hazardul moral și a se promova 

responsabilitatea și respectarea normelor. Acest lucru 

ar necesita, de asemenea, un control mai accentuat al 

orientării bugetare naţionale de către UE. Un astfel de 

proces ar sublinia caracterul ireversibil al monedei euro, 

ar oferi o perspectivă pe termen lung pentru chestiunea 

fi nanţării și ar consolida rolul euro ca monedă de rezervă 

la nivel mondial. În același timp, ar constitui, de fapt, și 

un mecanism foarte puternic pentru disciplina bugetară. 
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