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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,  

Nr. 22/143/04.06.2013 
 
 
 
Către: Direcţia de drept comunitar 
            Comisia pentru afaceri europene 
             

 
 

PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei Europene “Către o Uniune economică şi 

monetară profundă şi veritabilă: introducerea unui instrument de 
convergenţă și competitivitate” 

 
 
                In conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 

11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 
Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea 
pe fond a  Comunicării Comisiei Europene “Către o Uniune economică şi 
monetară profundă şi veritabilă: introducerea unui instrument de 
convergenţă şi competitivitate”,  COM(2013) 165. 

 

                În urma analizei acestui material, opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci,  adoptată în şedinţa din data de 04.06.2013, este următoarea: 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

-    Constată că Instrumentul de convergenţă şi competitivitate (ICC) 
este destinat în special  accelerării reformelor structurale din statele 
membre ale zonei euro în vederea îmbunătăţirii capacităţii lor de ajustare 
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la şocuri externe prin creşterea competitivităţii şi potenţialului de 
creştere economică; 
-    Salută opţiunea Comisiei de a permite şi statelor membre care nu 
aparţin zonei euro să participe la ICC; 
-    Încurajează propunerea Comisiei de a ataşa la ICC o dimensiune 
socială, prin prevederea posibilităţii sprijinului financiar în vederea 
compensării costurilor sociale care decurg din reformele structurale 
accelerate; 
-    Exprimă preocuparea pentru lipsa unui instrument de ajustare la 
nivel european (care să permită o ajustare simetrică) şi a unui instrument 
de asigurare la nivel european contra şocurilor externe. Concentrarea 
întregului efort de ajustare la nivelul statelor membre, în special a celor 
cu deficit de competitivitate, fără a prevedea un efort corespunzător la 
nivel european, poate conduce la divergenţă, contrar deci cu obiectivul 
declarat al convergenţei; 
-    Consideră că statele membre din afara zonei euro trebuie să 
participe la ICC pe baze voluntare, iar decizia pentru utilizarea efectivă a 
instrumentului trebuie să aparţină statului membru respectiv; 
-    Consideră că reformele eligibile trebuie bine definite de către fiecare 
stat în parte, de preferinţă în corelaţie cu Recomandările specifice de 
ţară, cu scopul de a creşte competitivitatea statului respectiv la nivelul 
UE; 
-    Recomandă ca finanţarea ICC să fie realizată dintr-un buget sau 
capitol de buget separat, fără a afecta programele deja existente. 
 

 
 
PREŞEDINTE, 

 
Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai-Aurel DONŢU 
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