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Recomandare de 

RECOMANDARE A CONSILIULUI 

privind Programul național de reformă al Luxemburgului pentru 2018 

 

și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Luxemburgului 

pentru 2018 

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 

economice
1
, în special articolul 5 alineatul (2), 

având în vedere recomandarea Comisiei Europene
2
, 

având în vedere rezoluțiile Parlamentului European
3
, 

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 22 noiembrie 2017, Comisia a adoptat analiza anuală a creșterii, care marchează 

începutul semestrului european de coordonare a politicilor economice pentru 2018. 

Comisia a ținut seama 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 

22 martie 2018. La 22 noiembrie 2017, Comisia a mai adoptat, pe baza 

Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, Raportul privind mecanismul de alertă, în care nu 

a identificat Luxemburgul ca fiind unul dintre statele membre pentru care urma să se 

efectueze o analiză aprofundată. În aceeași zi, Comisia a adoptat, de asemenea, o 

recomandare de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro, 

care a fost aprobată de Consiliul European la 22 martie 2018. La 14 mai 2018, 

Consiliul a adoptat o recomandare privind politica economică a zonei euro 

(„Recomandarea privind zona euro”). 

                                                 
1 JO L 209, 2.8.1997, p. 1. 
2 COM(2018) 415 final. 
3 P8_TA(2018)0077 și P8_TA(2018)0078. 
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(2) În calitate de stat membru a cărui monedă este euro și având în vedere legăturile 

strânse dintre economii în cadrul uniunii economice și monetare, Luxemburgul ar 

trebui să asigure punerea în aplicare integrală și în timp util a recomandării privind 

politica economică a zonei euro, astfel cum se reflectă în recomandările 1 și 2 de mai 

jos. 

(3) Raportul de țară al Luxemburgului din 2018
4
 a fost publicat la 7 martie 2018. Acesta a 

evaluat progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor 

specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu la 11 iulie 2017, măsurile adoptate pentru a 

da curs recomandărilor din anii anteriori, precum și progresele realizate de Luxemburg 

în direcția îndeplinirii obiectivelor naționale din cadrul Strategiei Europa 2020.  

(4) La 30 aprilie 2018, Luxemburgul și-a prezentat Programul național de reformă pentru 

2018, precum și Programul de stabilitate pentru 2018. Pentru a se ține seama de 

legăturile dintre cele două programe, acestea au fost evaluate în același timp. 

(5) Recomandările specifice fiecărei țări relevante au fost abordate în cadrul programării 

fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020. Astfel cum 

se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului
5
, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a sprijini 

punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, Comisia poate solicita 

unui stat membru să își revizuiască acordul de parteneriat și programele relevante și să 

propună modificări la acestea. Comisia a furnizat detalii suplimentare referitoare la 

modul în care va utiliza dispoziția menționată anterior în orientările privind aplicarea 

măsurilor de corelare între eficacitatea fondurilor structurale și de investiții europene și 

buna guvernanță economică
6
.  

(6) În prezent, Luxemburgul face obiectul componentei preventive a Pactului de stabilitate 

și de creștere. În Programul său de stabilitate pentru 2018, guvernul preconizează o 

scădere a excedentului global de la 1,5 % din PIB în 2017 la 1,1 % din PIB în 2018, 

urmată de o creștere aproape constantă, până la atingerea unui excedent de 2,4 % din 

PIB în 2022. Obiectivul bugetar pe termen mediu – un deficit structural de 0,5 % din 

PIB – continuă să fie îndeplinit cu o anumită marjă de-a lungul întregii perioade 

acoperite de program. Conform Programului de stabilitate pentru 2018, se estimează 

că ponderea datoriei publice în PIB va rămâne cu mult sub valoarea de referință de 

60 % din PIB, prevăzută în tratat. Scenariul macroeconomic pe care se întemeiază 

proiecțiile bugetare este favorabil până în 2020 și plauzibil pentru perioada ulterioară. 

Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, se preconizează că soldul 

structural va înregistra un excedent de 0,8 % din PIB în 2018 și de 0,3 % din PIB în 

2019, situându-se, în special pentru 2019, sub ținta fixată în Programul de stabilitate 

pentru 2018, dar peste obiectivul bugetar pe termen mediu. Consiliul consideră că, în 

general, conform previziunilor, Luxemburgul va respecta dispozițiile Pactului de 

stabilitate și de creștere în anii 2018 și 2019. 

                                                 
4 SWD(2018) 214 final. 
5 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (JO L 347, 

20.12.2013, p. 320). 
6 COM(2014) 494 final. 
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(7) Economia Luxemburgului continuă să crească în mod susținut și a avut rezultate mai 

bune decât media zonei euro în urma recesiunii globale din 2009. Sectorul financiar 

rămâne principalul motor al creșterii economice și continuă să fie solid și rentabil. 

Acest lucru se reflectă în excedente considerabile atât în balanța serviciilor, cât și în 

balanța contului curent la nivel global. Contribuția relativă a sectorului extern la 

creșterea PIB-ului real a reprezentat 61 % în medie în perioada 2013-2016, în ciuda 

unor balanțe comerciale negative recurente. Luxemburgul este un creditor net în 

relațiile cu restul lumii și, la sfârșitul anului 2016, activele și datoriile externe brute au 

ajuns la 10,5 mii de miliarde EUR. Autoritățile naționale au continuat să pună în 

aplicare măsuri macroprudențiale și de supraveghere, iar intermediarii financiari vizați 

se adaptează în prezent la evoluția cadrului de politică de la nivel național și de la 

nivelul UE.  

(8) După cum se indică în recomandarea privind zona euro pentru 2018, este esențial să se 

combată strategiile de planificare fiscală agresivă, astfel încât să se prevină 

denaturarea concurenței între firme, să se asigure tratamentul echitabil al 

contribuabililor și să se protejeze finanțele publice. Efectele de propagare între statele 

membre ale strategiilor contribuabililor de planificare agresivă impun o acțiune 

coordonată a politicilor naționale care să completeze legislația UE. În pofida 

dimensiunii sectorului său financiar, nivelul ridicat al dividendelor, dobânzilor și 

redevențelor ca procent din PIB sugerează faptul că normele fiscale ale țării sunt 

utilizate de societăți care practică planificarea fiscală agresivă. Majoritatea investițiilor 

străine directe sunt deținute de entități cu scop special. Din cauza faptului că nu se 

rețin la sursă taxe și impozite pentru plățile în străinătate (cu alte cuvinte de la 

rezidenți din UE către rezidenți din țări terțe) reprezentând dobânzi și redevențe și că 

se scutesc de reținerea la sursă taxele și impozitele pentru plățile de dividende în 

anumite circumstanțe, s-ar putea ca respectivele plăți să nu facă deloc obiectul 

impunerii, dacă nu sunt impozitate nici în jurisdicția destinatară. Comisia ia act de 

măsura pozitivă luată de Luxemburg (și anume adoptarea unui regim fiscal favorabil 

pentru brevete care respectă normele internaționale). Pe baza recentelor schimburi, 

Comisia va continua dialogul constructiv care are drept scop combaterea strategiilor de 

planificare fiscală agresivă ale contribuabililor.  

(9) De mai multe decenii, autoritățile luxemburgheze încearcă în mod activ să diversifice 

economia prin dezvoltarea anumitor sectoare, inclusiv a sectorului TIC și a sectorului 

spațial. Având în vedere nivelul ridicat al costului forței de muncă din această țară, 

activitățile cu o valoare adăugată mai mare au potențialul de a debloca surse 

alternative de creștere. Reușita diversificării economiei Luxemburgului depinde, 

așadar, într-o mare măsură de sectoarele care sunt mai puțin influențate de nivelurile 

costului forței de muncă. Aceste sectoare se bazează într-o măsură semnificativă pe 

cercetare și inovare și tind să fie puternic axate pe tehnologie și cunoștințe. Această 

strategie a fost consolidată recent. Pentru a dezvolta aceste sectoare prioritare sunt 

puse în aplicare mari proiecte de investiții publice, inclusiv, printre altele, măsuri în 

domeniul cercetării și dezvoltării și în cel al reglementării pieței. Între 2000 și 2016, 

cheltuielile publice pentru cercetare și dezvoltare ale Luxemburgului au crescut de 

cinci ori, ajungând la 0,60 % din PIB. Datorită acestor investiții, țara elaborat rapid un 

sistem public de cercetare performant. Cu toate acestea, în timp ce investițiile publice 

în cercetare și dezvoltare se situează peste media zonei euro, investițiile private în 

cercetare și dezvoltare și rezultatele în materie de inovare, astfel cum au fost măsurate 

de Tabloul de bord european privind inovarea, au continuat să scadă. Structura 

economiei luxemburgheze explică parțial intensitatea scăzută a activității de cercetare 

și dezvoltare în mediul de afaceri, comparativ cu cifrele înregistrate la nivel 
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internațional, întrucât sectoarele care reprezintă cea mai mare parte a PIB din 

Luxemburg (serviciile și, în special, sectorul financiar), investesc în mod tradițional 

mai puțin în cercetare și dezvoltare. Această tendință este însă mai pronunțată în 

Luxemburg, în comparație cu media UE, iar intensitatea activității de cercetare și 

dezvoltare din mediul de afaceri a scăzut la 0,64 % din PIB în 2016, de la 1,5 % din 

PIB în 2000. Tendința descrescătoare a investițiilor private indică faptul că există în 

continuare obstacole în acest domeniu și arată, de asemenea, o lipsă de influență din 

partea eforturile publice în materie de cercetare și dezvoltare asupra investițiilor 

întreprinderilor. Prin urmare, construirea capacităților publice în materie de cercetare 

trebuie să fie mai bine integrată în cadrul unei abordări globale a ecosistemului de 

inovare. În 2017 a fost adoptată o nouă lege vizând reînnoirea sistemelor de ajutor 

pentru cercetare, dezvoltare și inovare, care a sporit volumul ajutorului public 

disponibil. 

(10) Se preconizează că Luxemburgul nu își va îndeplini obiectivul pentru 2020 de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Poluarea atmosferică și congestionarea 

traficului la orele de vârf sunt probleme majore pentru țară, exacerbând concentrațiile 

de dioxid de azot și emisiile de gaze cu efect de seră. În 2015, mai mult de jumătate 

din emisiile de gaze cu efect de seră proveneau din sectorul transporturilor. 

Impozitarea scăzută a combustibililor pentru transport, numărul ridicat al 

autovehiculelor de serviciu și nivelul ridicat al prețurilor locuințelor se numără printre 

principalii factori care determină nivelurile ridicate de utilizare a autovehiculelor și 

numărul sporit al lucrătorilor transfrontalieri. Ratele de impozitare a combustibililor 

pentru transport sunt printre cele mai scăzute din UE și încurajează creșterea 

consumului de combustibil, inclusiv prin vânzările transfrontaliere. Cu toate acestea, 

măsurile recente au încurajat dezvoltarea unei mobilități mai durabile, în special prin 

reforma fiscală din 2016, dar și prin investiții semnificative în transporturile publice. 

Printre cele mai urgente provocări se numără finalizarea și modernizarea 

infrastructurilor feroviare. 

(11) Luxemburgul își menține angajamentul de a reduce restricțiile de reglementare în 

sectorul serviciilor pentru întreprinderi. Au fost anunțate măsuri recente care se 

concentrează în mod special pe profesia de arhitect și pe cea de inginer, precum și 

reforme suplimentare pentru a reduce și mai mult restricțiile în ceea ce privește aceste 

două profesii. În plus, așa-numita „Lege Omnibus”, adoptată în martie 2017, a 

introdus măsuri de simplificare administrativă (care să permită metoda de analiză 

orizontală pentru procedurile administrative). Cu toate acestea, în sectorul serviciilor 

pentru întreprinderi există în continuare bariere de reglementare. Lipsa unei proceduri 

specifice de evaluare a echivalenței pentru cerințele referitoare la asigurările 

profesionale, care să permită o asigurare echivalentă de către prestatori de servicii din 

alte state membre, ar putea fi o sursă de restricții. Profesia de avocat este afectată în 

mod special de reglementări care sunt foarte restrictive în comparație cu media UE. 

Sfera de aplicare largă a activităților rezervate influențează furnizarea de servicii de 

consultanță juridică de către avocați sau alți prestatori de servicii, în special pentru 

serviciile online. Alte restricții includ cerințele privind forma juridică și acționariatul, 

normele în materie de incompatibilitate și restricțiile multidisciplinare. 

(12) Persistă motive de îngrijorare cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor 

publice, din cauza creșterii preconizate a costurilor legate de îmbătrânirea populației. 

Luxemburgul preconizează o creștere considerabilă a proporției populației în vârstă 

care va fi dependentă până în 2070 și, potrivit ultimelor previziuni ale Ministerului 

Securității Sociale, soldul operațional al sistemului de pensii va ajunge într-o situație 
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de deficit în 2023. Cu toate acestea, excedentele de până în prezent ale sistemului de 

pensii au fost economisite, iar rezervele acumulate ar urma sa mențină viabilitatea 

sistemului pentru încă 20 ani. Potrivit Raportului privind îmbătrânirea populației din 

2018, cheltuielile legate de îmbătrânirea populației ar urma să crească cu 13 puncte 

procentuale din PIB între 2016 și 2070, depășind pragurile de sustenabilitate, creștere 

cauzată în principal de pensii (8,9 puncte procentuale din PIB). Cheltuielile cu 

îngrijirea pe termen lung ca procent din PIB sunt printre cele mai ridicate din statele 

membre. În pofida reformelor adoptate în 2017, se preconizează o creștere, până în 

2070, cu 3 puncte procentuale față de nivelul actual.  

(13) Rata ocupării forței de muncă a persoanelor în vârstă rămâne deosebit de scăzută și 

sunt necesare măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție 

profesională a acestora și oportunitățile de pe piața forței de muncă aflate la dispoziția 

lor. Acest aspect este important și pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a 

finanțelor publice. Regimurile de pensionare anticipată care încurajează lucrătorii să 

își înceteze activitatea profesională rămân larg răspândite, 59,2 % din pensiile recent 

atribuite fiind pensii pentru limită de vârstă anticipate. O lege privind suprimarea unui 

regim de pensionare anticipată a fost adoptată în decembrie 2017, dar impactul său net 

asupra vârstei medii efective de pensionare și asupra cheltuielilor este incert, întrucât 

prevede condiții mai puțin stricte pentru celelalte regimuri de pensionare anticipată. 

Aceste rezultate nesatisfăcătoare în ceea ce privește piața forței de muncă pot fi parțial 

atribuite factorilor financiari care descurajează încadrarea în muncă, care sunt relativ 

ridicați pentru acest grup al populației. Încurajarea angajării lucrătorilor mai în vârstă 

necesită o strategie cuprinzătoare, inclusiv măsuri care să ajute lucrătorii să rămână în 

activitate o perioadă mai lungă. „Pactul privind lucrătorii în pragul pensionării”, un 

proiect de lege prezentat Parlamentului în aprilie 2014, care urmărește să încurajeze 

întreprinderile cu peste 150 de angajați să angajeze și să păstreze în câmpul muncii 

lucrătorii în vârstă prin măsuri de gestionare a vârstei, nu a fost încă adoptat. În ceea 

ce privește educația, Luxemburgul trebuie să abordeze impactul puternic al contextului 

socioeconomic al elevilor asupra rezultatelor lor școlare. Acest lucru este, de 

asemenea, important pentru a răspunde cererii puternice de competențe foarte 

specializate.   

(14) Prețurile proprietăților imobiliare au continuat să crească. Acest lucru ar putea 

submina capacitatea Luxemburgului de a atrage și a păstra forța de muncă calificată, 

din care o mare parte este alcătuită din cetățeni străini. Presiunile asupra prețurilor 

locuințelor rezultă dintr-o neconcordanță fundamentală dintre cerere și ofertă. În ceea 

ce privește oferta, disponibilitatea insuficientă a terenurilor și lipsa de stimulente 

pentru proprietarii privați în ceea ce privește vânzarea de terenuri sau clădiri pare să 

reprezinte un blocaj pentru crearea de noi locuințe. Sunt necesare eforturi suplimentare 

pentru a încuraja investițiile din sectorul locuințelor, prin creșterea stimulentelor în 

vederea promovării vânzărilor de bunuri imobile, îmbunătățirea procedurilor 

administrative de acordare a autorizațiilor de construire și furnizarea de locuințe 

sociale la prețuri accesibile. Este puțin probabil ca oferta de locuințe să crească în 

urma reformei fiscale privind câștigurile de capital din vânzările de bunuri imobile 

care a fost adoptată recent și a actualizării programului de locuințe sociale, având în 

vedere tendința constantă de creștere a prețurilor. În ceea ce privește cererea, populația 

numeroasă și creșterea ocupării forței de muncă determină creșterea prețurilor. Situația 

pieței locuințelor agravează, de asemenea, problema congestiei traficului și pe cea a 

poluării. În plus, creșterea prețurilor la locuințe are repercusiuni asupra gradului de 

îndatorare a gospodăriilor, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la 

sustenabilitatea datoriei acestora. Gradul de îndatorare a gospodăriilor a crescut rapid 
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în ultimii 10 ani, ajungând la o valoare estimată de 165 % din venitul disponibil în 

2016, reflectând inflația imobiliară, întrucât aproximativ 80 % din datoria 

gospodăriilor provine din creditele ipotecare. Cu toate acestea, autoritățile de 

supraveghere din Luxemburg iau măsurile macroprudențiale relevante și pun în 

practică recomandările emise de Comitetul european pentru risc sistemic vizând 

reducerea punctelor slabe potențiale și a riscurilor la adresa stabilității financiare. În 

urma propunerilor comitetului național privind riscul sistemic, guvernul a mai 

prezentat recent o serie de măsuri, inclusiv limitări în materie de împrumuturi, pentru a 

evita o creștere a vulnerabilității gospodăriilor, dar acestea nu au fost încă aprobate de 

Parlament. 

(15) În contextul semestrului european 2018, Comisia a efectuat o analiză cuprinzătoare a 

politicii economice a Luxemburgului, pe care a publicat-o în raportul de țară din 2018. 

De asemenea, Comisia a evaluat Programul de stabilitate pentru 2018 și Programul 

național de reformă pentru 2018, precum și măsurile luate ca urmare a recomandărilor 

adresate Luxemburgului în anii precedenți. Având în vedere necesitatea consolidării 

guvernanței economice globale a Uniunii prin oferirea unei contribuții la nivelul 

Uniunii la deciziile naționale viitoare, Comisia a ținut seama nu numai de relevanța 

acestor programe pentru o politică fiscal-bugetară și socioeconomică sustenabilă în 

Luxemburg, ci și de gradul în care acestea se conformează normelor și orientărilor 

Uniunii.  

(16) Consiliul a examinat Programul de stabilitate pentru 2018 al Luxemburgului prin 

prisma acestei evaluări și consideră că este de așteptat ca Luxemburgul să respecte 

dispozițiile Pactului de stabilitate și de creștere, 

RECOMANDĂ ca, în perioada 2018-2019, Luxemburgul să întreprindă acțiuni astfel încât: 

1. Să consolideze rata de ocupare a persoanelor în vârstă, prin sporirea oportunităților 

de ocupare a forței de muncă și a capacității de inserție profesională a acestora și prin 

limitarea în același timp a pensionării anticipate, printre altele în vederea 

îmbunătățirii sustenabilității pe termen lung a sistemului de pensii. 

2. Să reducă și mai mult restricțiile de reglementare în sectorul serviciilor pentru 

întreprinderi.  

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 


	având în vedere concluziile Consiliului European,

