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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind 
Comunicarea Comisiei intitulată „ Utilizarea optimă a flexibilităţii în cadrul normelor 
prevăzute de Pactul de stabilitate şi de creştere" {COM(2015) 12final}. 

Comisia salută sprijinul general exprimat de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte 
creşterea gradului de transparenţă şi adaptarea în mai mare măsură la aspectele specifice 
fiecărei ţări şi la circumstanţele ciclului economic care sunt consolidate de comunicare. In 
cadrul acesteia, Comisia recunoaşte faptul că responsabilitatea bugetară reprezintă o 
condiţie necesară, dar nu suficientă pentru asigurarea locurilor de muncă şi a creşterii 
economice. Este necesar, de asemenea, ca reformele să fie continuate şi investiţiile să fie 
intensificate. Aplicarea mai inteligentă a Pactului de stabilitate şi de creştere va contribui la 
înregistrarea de progrese mai ferme pe toate cele trei fronturi. 

Pactul de stabilitate şi de creştere se bazează pe dispoziţiile din tratat care au fost convenite 
în unanimitate de către toate statele membre. Pactul este esenţial în special pentru 
funcţionarea uniunii monetare. Necesitatea unor norme fiscale apare ca urmare a 
interdependenţelor mai strânse şi a efectelor de propagare din perspectiva impactului 
politicilor economice şi bugetare care decurg din uniunea monetară. Prin această 
comunicare, Comisia a prezentat noi orientări privind modul de abordare a investiţiilor 
publice în cadrul pactului. Acest demers se înscrie într-o politică mai amplă de promovare a 
investiţiilor, indiferent dacă provin din sectorul privat sau din cel public. 

Flexibilitatea este asigurată în mai multe moduri de Pactul de stabilitate şi de creştere. Mai 
exact, investiţiile pot fi efectuate prin intermediul clauzei privind investiţiile din cadrul 
componentei preventive şi prin intermediul Fondului european pentru investiţii strategice din 
cadrul componentei corective; reformele structurale pot fi încurajate prin intermediul clauzei 
privind reforma structurală din cadrul componentei preventive şi prin alegerea termenelor 
aferente procedurii aplicabile deficitelor excesive din cadrul componentei corective; de 
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asemenea, se clarifică modul în care normele Pactului de stabilitate şi de creştere oferă 
marja necesară pentru a ţine seama de condiţiile ciclice. 

Aplicarea flexibilităţii în cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere depinde de o estimare a 
deviaţiei PIB pentru a se lua în calcul ciclul economic. Metodologia utilizată de Comisie 
pentru estimarea potenţialului de creştere şi a deviaţiilor PIB este convenită de comun acord 
de statele membre, fiind apoi aplicată de Comisie în mod echitabil şi transparent. 
Metodologia respectivă este perfecţionată şi dezvoltată în continuare în mod constant -
împreună şi de comun acord. 

Sistemul de avertizare timpurie al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice are ca 
scop demararea unor studii aprofundate pentru a stabili dacă dezechilibrele potenţiale 
identificate în cadrul sistemului de avertizare timpurie sunt benigne sau problematice. Acest 
sistem recurge la informaţiile dintr-un tablou de bord format dintr-un set de unsprezece 
indicatori care acoperă principalele surse de dezechilibre macroeconomice şi în 
interpretarea acestuia se iau în considerare indicatori suplimentari complementari. 
Formarea brută de capital fix este unul dintre indicatorii auxiliari, acoperind deopotrivă 
nivelurile investiţiilor publice şi ale celor private. Componenţa indicatorilor tabloului de 
bord poate evolua în timp. Lista indicatorilor tabloului de bord şi a indicatorilor suplimentari 
a fost elaborată în cooperare cu Parlamentul European şi cu Consiliul. Această listă este 
revizuită periodic împreună cu statele membre şi cu ВСЕ în contextul LIME, un grup de lucru 
din cadrul Comitetului pentru politică economică. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans 1 immermans 
Prim-vicepreşedinte 

Valdis Dombrovskis 
Vicepreşedinte 
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