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Recomandare de
RECOMANDARE A CONSILIULUI
privind Programul național de reformă al Regatului Unit pentru 2019 și care include un
aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Regatului Unit pentru
2018-2019

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121
alineatul (2) și articolul 148 alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind
consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor
economice1, în special articolul 9 alineatul (2),
având în vedere recomandarea Comisiei Europene,
având în vedere rezoluțiile Parlamentului European,
având în vedere concluziile Consiliului European,
având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,
având în vedere avizul Comitetului economic și financiar,
având în vedere avizul Comitetului pentru protecție socială,
având în vedere avizul Comitetului pentru politică economică,
întrucât:
(1)

La data de 21 noiembrie 2018, Comisia a adoptat Analiza anuală a creșterii, care
marchează începutul semestrului european de coordonare a politicilor economice
pentru 2019. Comisia a ținut cont în mod corespunzător de Pilonul european al
drepturilor sociale, proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la
17 noiembrie 2017. Prioritățile Analizei anuale a creșterii au fost aprobate de Consiliul
European din 21 martie 2019. De asemenea, la data de 21 noiembrie 2018, Comisia a
adoptat, pe baza Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, Raportul privind mecanismul de
alertă, în care nu a identificat Regatul Unit printre statele membre pentru care urma să
se efectueze un bilanț aprofundat.

(2)

Raportul de țară privind Regatul Unit pentru 20192 a fost publicat la
27 februarie 2019. Acesta a evaluat progresele realizate de Regatul Unit în ceea ce
privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adoptate de
Consiliu la 13 iulie 2018, măsurile adoptate pentru a da curs recomandărilor din anii
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anteriori, precum și progresele realizate de Regatul Unit în direcția îndeplinirii
obiectivelor naționale din cadrul Strategiei Europa 2020.
(3)

La 23 aprilie 2019, Regatul Unit și-a prezentat Programul național de reformă pentru
2019 și Programul de convergență pentru 2018-2019. Pentru a se ține seama de
legăturile dintre cele două programe, acestea au fost evaluate în același timp.

(4)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a
părăsi Uniunea Europeană. Regatul Unit va deveni o țară terță atunci când va părăsi
Uniunea Europeană. Întrucât există incertitudine cu privire la data și condițiile
retragerii Regatului Unit, precum și cu privire la relațiile viitoare ale Regatului Unit cu
UE, prezentul document nu formulează ipoteze cu privire la posibilele implicații
economice ale diferitelor scenarii. În eventualitatea în care Regatul Unit părăsește
Uniunea Europeană în baza Acordului de retragere, acceptat de Guvernul Regatului
Unit și aprobat de Consiliul European (articolul 50) la 25 noiembrie 2018, dreptul
Uniunii, inclusiv semestrul european, va continua să se aplice Regatului Unit și în
Regatul Unit pe durata perioadei de tranziție prevăzute în acordul menționat.

(5)

Recomandările relevante specifice fiecărei țări au fost luate în considerare în cadrul
programării fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) aferente
perioadei 2014-2020. Astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului3, Comisia poate solicita
unui stat membru să își revizuiască acordul de parteneriat și programele relevante și să
propună modificări la acestea dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini punerea în
aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului. Comisia a furnizat detalii
suplimentare referitoare la modul în care se va prevala de dispoziția menționată
anterior în orientările sale privind aplicarea măsurilor prin care se stabilește o corelație
între eficacitatea fondurilor ESI și buna guvernanță economică4.

(6)

În prezent, Regatul Unit se încadrează în componenta preventivă a Pactului de
stabilitate și de creștere și face obiectul regulii tranzitorii privind datoria până în
20192020. Conform Programului de convergență pentru 2018-2019, guvernul
preconizează că deficitul total va crește de la 1,2 % din PIB în 2018-2019 la 1,4 % din
PIB în 2019-2020 și că va scădea la 1,1 % din PIB în 2020-2021. Programul de
convergență nu include un obiectiv bugetar pe termen mediu. În conformitate cu
Programul de convergență, se estimează că ponderea datoriei publice în PIB va scădea
de la 85,5 % din PIB în 2018-2019 la 83,3 % din PIB în 2019-2020 și apoi la 82,9 %
din PIB în 2020-2021. Scenariul macroeconomic care stă la baza acestor proiecții
bugetare este plauzibil. Deși măsurile necesare pentru a sprijini țintele de deficit
planificate sunt în general bine specificate, presiunile tot mai mari asupra cheltuielilor
publice5 într-o serie de domenii reprezintă un risc la adresa realizării traiectoriei
planificate a deficitului.
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(7)

La 13 iulie 2018, Consiliul a recomandat Regatului Unit să se asigure că rata de
creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu va depăși 1,6 % în
2019-2020, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,6 % din PIB.
Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, în 2019-2020 există riscul
unei abateri semnificative de la cerințele componentei preventive.

(8)

În 2020-2021, având în vedere faptul că ponderea datoriei publice a Regatului Unit
este de peste 60 % din PIB, iar deviația estimată a PIB-ului este de 0,3 %, rata de
creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu ar trebui să depășească 1,9 %,
ceea ce ar corespunde unei ajustări structurale de 0,6 % din PIB rezultată din matricea
de cerințe prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere. În ipoteza în care nu se aduc
modificări politicilor, există riscul ca în 2020-2021 să se înregistreze o abatere
semnificativă de la această cerință. Se preconizează că Regatul Unit va respecta regula
tranzitorie privind datoria în 2019-2020, ca urmare a abaterii anuale permise de
0,25 %, precum și regula privind datoria în 2020-2021. În ansamblu, Consiliul este de
părere că Regatul Unit trebuie să fie pregătit să adopte măsuri suplimentare începând
cu 2019-2020 pentru a respecta dispozițiile Pactului de stabilitate și de creștere.

(9)

De mult timp, Regatul Unit este economia din G7 cu cel mai redus nivel de investiții
de capital, exprimat ca pondere din PIB. De asemenea, investițiile au scăzut în mod
drastic în contextul crizei financiare, iar restabilirea investițiilor private a stagnat în
perioada de după criză. Intensitatea investițiilor în cercetare și dezvoltare a
Regatului Unit a fost de aproximativ 1,7 % din PIB în ultimul deceniu, situându-se sub
media UE. Investițiile în cercetare și dezvoltare se concentrează asupra unui număr
restrâns de întreprinderi și regiuni. Aceste deficite ample, atât în ceea ce privește
capitalul fizic, cât și cel uman reprezintă cauza principală a productivității relativ
scăzute și stagnante a forței de muncă din Regatul Unit.

(10)

Regatul Unit înregistrează o penurie constantă a locuințelor. S-a pierdut dinamismul
înregistrat în perioada de după criză în ceea ce privește redresarea sectorului
construcției de locuințe. Apar constrângeri legate de capacitate, în timp ce construcțiile
de locuințe se mențin sub nivelul care ar fi necesar pentru a răspunde cererii estimate.
Prețurile locuințelor și chiriile rămân la un nivel ridicat, în special în zonele cu o
cerere mare de locuințe, existând indicii ale supraaprecierii. Numărul tinerilor adulți
care sunt proprietari de locuință este acum mult mai redus. Guvernul pune în aplicare o
serie de măsuri care să stimuleze oferta de locuințe. În același timp, numărul
terenurilor pentru locuințe noi și amplasarea acestora fac în continuare obiectul
limitărilor impuse de reglementarea strictă a pieței funciare, în special în jurul orașelor
mari.

(11)

Sunt necesare investiții importante pentru modernizarea și extinderea rețelelor de
infrastructură, reducând totodată costurile aferente proiectelor și emisiile de gaze cu
efect de seră. Se înregistrează presiuni tot mai mari asupra capacității în rețelele
rutieră, feroviară și aeriană. Regatul Unit trebuie să asigure o producție a energiei și o
capacitate de furnizare a energiei la standarde mai noi și mai verzi. Dezvoltarea
infrastructurii Regatului Unit a fost, în general, costisitoare și lentă. După decenii de
investiții publice insuficiente, guvernul începe să abordeze problema deficitului de
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infrastructură, însă va fi dificil să se obțină, în condiții eficiente din punctul de vedere
al costurilor, finanțarea externă necesară estimată în previziunile guvernului.
(12)

Deși rata șomajului este scăzută, salariile reale rămân sub nivelul maxim înregistrat
înainte de criză. Angajații cu un nivel scăzut de calificare, numeroși la număr, au
oportunități limitate de evoluție în carieră, ceea ce afectează productivitatea și
contribuie la nivelurile ridicate de sărăcie ale persoanelor încadrate în muncă. Se poate
îmbunătăți eficacitatea sistemelor de învățământ și formare în ceea ce privește
competențele de bază și tehnice. Guvernul reformează atât cursurile de formare
predate în sălile de curs, cât și cursurile de formare din mediul profesional, însă, în
general, numărul persoanelor înscrise în noul sistem dual este mult mai mic decât se
preconizase.

(13)

În contextul semestrului european 2019, Comisia a efectuat o analiză cuprinzătoare a
politicii economice a Regatului Unit, pe care a publicat-o în raportul de țară pentru
2019. De asemenea, Comisia a evaluat Programul de convergență pentru 2018-2019 și
Programul național de reformă pentru 2019, precum și măsurile luate ca urmare a
recomandărilor adresate Regatului Unit în anii precedenți. Comisia a ținut seama nu
numai de relevanța acestor programe pentru o politică bugetară și socioeconomică
sustenabilă în Regatul Unit, ci și de conformitatea lor cu normele și orientările
Uniunii. Acest lucru reflectă necesitatea de a consolida guvernanța economică globală
a Uniunii prin oferirea unei contribuții la nivelul Uniunii la deciziile naționale viitoare.

(14)

Consiliul a examinat Programul de convergență pentru 2018-2019 prin prisma acestei
evaluări, iar avizul său6 se reflectă îndeosebi în recomandarea 1 de mai jos.

RECOMANDĂ ca, în perioada 2019-2020, Regatul Unit să întreprindă acțiuni astfel încât:
1.

Să se asigure că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu va
depăși 1,9 % în 2020-2021, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de
0,6 % din PIB.

2.

Să pună accentul în politica economică legată de investiții pe cercetare și inovare,
locuințe, formare și îmbunătățirea competențelor, transport durabil, precum și pe
tranziția la emisii scăzute de carbon și pe tranziția energetică, ținând seama de
diversitatea regională.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,
Președintele
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Emis în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului.
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