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I. CONTEXT  
 

Comisia Europeană a iniţiat în ultimii ani o serie de noi orientări strategice pentru îmbunătăţirea 

cadrului de reglementare al Uniunii economice şi monetare (UEM). Amintim iniţiativa Comisiei 

Europene din noiembrie 2012 privind “O Uniune economică și monetară profundă și veritabilă - 

Lansarea unei dezbateri la nivel european”, [COM (2012) 777].  

Comisia Europeană consideră că pentru a menţine în Europa un mediu economic favorabil 

creșterii, este esenţială existenţa unei Uniuni economice și monetare (UEM) funcţionale și a unei 

monede euro puternice și stabile.  

Raportul celor cinci preşedinţi, (22 iunie 2015), prezintă un plan menit să 

consolideze/aprofundeze Uniunea economică şi monetară (UEM). Cei cinci preşedinţi (Jean-Claude 

Juncker, preşedintele Comisiei Europene, Donald Tusk, preşedintele reuniunii la nivel înalt a zonei 

euro (Summit-ul euro), Jeroen Dijsselbloem, preşedintele Eurogrup, Mario Draghi, preşedintele Băncii 

Centrale Europene (BCE) şi Martin Schulz, preşedintele Parlamentului European, au dezvăluit un plan 

ambiţios, menit să aprofundeze Uniunea economică şi monetară (UEM) începând din 1 iulie 2015 şi să 

o finalizeze cel mai târziu în 2025. 

Comunicarea subsecventă privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării UEM, 

din 21 octombrie 2015, [COM (2015) 600], dezvoltă elementele cheie ale procesului de consolidare al 

UEM, pe baza prevederilor Raportului celor 5 preşedinţi. Pachetul de măsuri a prevăzut: 

- abordare revizuită a Semestrului european;  

- un set îmbunătățit de măsuri în domeniul guvernanței economice;  

- reprezentare mai unificată a zonei euro în cadrul organizațiilor internaționale, în special 

în cadrul Fondului Monetar Internațional;  

- inițiative în direcția creării unei uniuni financiare europene, prin intermediul uniunii 

bancare (UB) şi a uniunii pieţelor de capital (UPC). 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120777.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_ro.htm
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=415
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Acum, pe fondul dezbaterii generale privind viitorul Europei - Cartea albă privind viitorul 

Europei; Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025, [COM (2017) 2025] – Comisia Europeană 

lansează o nouă consultare publică, (document de reflecţie), privind aprofundarea UEM. În acest 

sens, sunt prezentate o serie de măsuri care ar trebui adoptate până la alegerile din 2019 pentru 

Parlamentul European, precum şi opţiuni pentru anii următori. 

Comisia Europeană arată că, prin Declarația de la Roma, semnată la 25 martie 2017, liderii 

statelor membre ale UE s-au angajat să depună „eforturi către finalizarea Uniunii economice și 

monetare; o Uniune a economiilor convergente”. Această promisiune trebuie să devină realitate, ceea 

ce necesită curaj politic, o viziune comună și voința de a acționa în interesul comun. Executivul 

european consideră că o monedă euro puternică necesită o Uniune economică și monetară (UEM) mai 

puternică.  

Acest document de reflecție este cel de al treilea dintr-o serie de cinci, anunțate în Cartea albă 

privind viitorul Europei, care prezintă principalele provocări și oportunități pentru UE în următorul 

deceniu. 

 

II. PREZENTAREA DOCUMENTULUI DE REFLECŢIE 

 

În ultimii ani, zona euro s-a confruntat cu perioade dificile, ceea ce a arătat că moneda euro nu 

este percepută întotdeauna suficient de pozitiv. Criza financiară și economică mondială care a început 

în SUA în 2007-2008 a avut drept consecință cea mai grea recesiune din istoria de 60 de ani a Uniunii 

Europene. Statele membre și instituțiile UE au luat decizii de politică economică ferme pentru a păstra 

integritatea monedei euro și pentru a evita ce este mai rău, iar acum, Comisia Europeană consideră că 

vedem roadele acestor reforme. Însă, atât timp cât șomajul rămâne la un nivel ridicat, criza este încă 

prezentă. Pentru ca  moneda euro să fie și mai avantajoasă pentru toți cetățenii, guvernanța zonei euro 

are nevoie de noi reforme. 

 

Opțiunile propuse de Comisia Europeană sunt menite să contribuie la realizarea unui 

consens mai amplu privind abordarea provocărilor viitoare. 
Desăvârșirea UEM nu constituie un scop în sine, ci un element necesar pentru crearea de locuri 

de muncă, pentru creștere economică, echitate socială, convergență economică și stabilitate financiară. 

Responsabilitatea și solidaritatea, diminuarea riscurilor și partajarea lor vor trebui să fie bine corelate. 

UEM ar trebui să rămână deschisă tuturor statelor membre ale UE, iar procesul decizional va trebui să 

fie mai transparent și să fie bazat pe răspundere democratică.  

Obținerea unui amplu consens politic privind direcția spre care ne îndreptăm și stabilirea unei 

foi de parcurs globale, cu etape bine definite, sunt elemente esențiale în acest sens. 

 

Comisia Europeană propune o serie de măsuri în trei domenii-cheie: 

 

1) definitivarea unei veritabile Uniuni financiare 
 

Un sistem financiar integrat și care funcționează bine este esențial pentru o UEM eficace și 

stabilă. În acest scop ar trebui finalizată Uniunea bancară și realizarea de progrese cu privire la 

diminuarea și partajarea riscurilor în sectorul bancar, prin măsuri menite să sporească reziliența 

(rezistenţa) băncilor europene. De asemenea, obținerea de rezultate în cadrul Uniunii piețelor de 

capital este esențială în aceeaşi privinţă. 

 

2) realizarea unei Uniuni economice şi fiscale mai integrate 

 

Statele membre UE ar putea consolida elementele care există deja, precum Semestrul 

european de coordonare a politicilor economice sau conexiunea dintre sprijinul financiar acordat din 

bugetul UE și reformele structurale. Dar statele membre ar putea decide, de asemenea, îmbunătățirea 

capacității de stabilizare macroeconomică a zonei euro. Documentul de reflecție evidențiază diferitele 

opțiuni în această privință, pe care Comisia Europeană urmează să le analizeze. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1454_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_ro
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3) consolidarea răspunderii democratice și a instituțiilor din zona euro 

 

Pentru ca UEM să fie mai puternică, statele membre UE trebuie să accepte partajarea, într-

un cadru juridic comun, a mai multor responsabilități și decizii privind chestiuni referitoare la 

zona euro. Acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul tratatelor UE și al instituțiilor sale, pe baza 

unei abordări interguvernamentale sau, cum este cazul acum, printr-o combinație a celor două opțiuni.  

Continuarea integrării politice ar putea implica o regândire a echilibrului dintre Comisie și 

Eurogrup și ar putea justifica numirea unui președinte permanent al Eurogrup-ului, precum și unificarea 

reprezentării externe a zonei euro. Ideea unei trezorerii a zonei euro – eventual, cu un buget al zonei 

euro – precum și ideea unui Fond monetar european sunt discutate, de asemenea, pe larg în cadrul 

acestui document de reflecţie. 

 

Totodată, documentul de reflecţie este însoţit de trei anexe explicative, care evidenţiază 

măsurile adoptate până în prezent şi evaluează progresul realizat faţă de propunerile iniţiale ale 

Comisiei Europene din 2015. 

 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  

Rezultatele acestei consultări ar trebui diseminate de Comisia Europeană, Parlamentul 

European și Consiliul UE până în perioada octombrie-noiembrie a.c., pentru a garanta că aceste 

inițiative vor produce rezultatele dorite.  

 

Comisia Europeană consideră că, în prezent, tratatele fundamentale ale UE nu oferă suficiente 

detalii despre răspunderea democratică cu privire la chestiunile legate de zona euro. Comisia a instituit 

un dialog periodic cu Parlamentul European cu privire la aceste aspecte, inclusiv cu privire la 

chestiunile legate de lucrările Semestrului european și de Pactul de stabilitate și de creștere (PSC). Ca o 

îmbunătățire imediată, cele două instituții ar putea formaliza aceste practici înainte de sfârșitul anului 

2018. Astfel de proceduri ar putea fi extinse la alte instituții și organisme care iau decizii cu privire la 

zona euro sau care acționează în numele zonei euro, începând cu Eurogrup-ul, ai cărui membri ar 

continua să răspundă și în fața parlamentelor lor naționale. 

Aceste proceduri ar putea fi transpuse într-un acord privind răspunderea democratică a zonei 

euro, care să fie semnat de către toți actorii menționați mai sus până la următoarele alegeri pentru 

Parlamentul European, din iunie 2019. Ulterior, acest acord ar putea fi integrat în tratatele UE.  

Un aspect de actualitate care îngrijorează pe oficialii Comisiei Europene îl constituie negocierile 

cu Regatul Unit privind părăsirea UE – Brexit-ul. Astfel, cel mai mare centru financiar al continentului 

european, Londra, nu va mai fi integrat în ansamblul UE de reglementări în acest domeniu. 

Vicepreşsedintele Comisiei Europene, dl Valdis Dombrovskis, a susţinut la 20 iunie a.c. o consultare pe 

această temă cu membrii comisiei de specialitate a Parlamentului European, (ECON), accentuând 

necesitatea protejării monedei euro de orice efecte adverse ale Brexit-ului. 

 

Consiliul UE va fi informat despre poziţia Comisiei Europene la şedinţa formală a Consiliului 

ECOFIN (reuniunea miniştrilor de finanţe şi economie din statele membre ale UE) din luna iulie a.c.. 

Consiliul ECOFIN va adopta concluzii oficiale pe marginea acestui document de reflecţie în lunile 

următoare, pe măsură ce statele membre ale Uniunii îşi vor definitiva poziţia lor în această privinţă. 

 

Parlamentul European va dezbate acest document strategic în cadrul şedinţelor comisiei 

pentru afaceri economice şi monetare (ECON) şi ale comisiei pentru bugete (BUDG). 

La 19 iunie a.c., a avut loc un prim dialog instituţional între membrii comisiei ECON şi dl. 

Edward Scicluna, ministrul de finanţe al Maltei şi preşedintele în exerciţiu al Consiliului ECOFIN (din 

cadrul Consiliului UE). În cadrul acestei reuniuni, europarlamentarii au fost informaţi despre temele 

generale ale acestui document de reflecţie. Această reuniune s-a desfăşurat în contextul încheierii 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170291.do#dossier-COM20170291
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170619IPR77717/time-to-move-fast-as-biggest-eu-financial-centre-drifts-away
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170619IPR77717/time-to-move-fast-as-biggest-eu-financial-centre-drifts-away
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602085/IPOL_IDA(2017)602085_EN.pdf
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mandatului Maltei la preşedinţia Consiliului UE, prilej cu care dl. Scicluna a făcut un bilanţ al ciclului 

actual al Semestrului european, (2017). 

 

Acest document de reflecţie a fost primit favorabil în rândul grupurilor de reflecţie (think-tank-

uri) pro-europene. În continuare, consemnăm câteva dintre reacţiile critice apărute până acum.  

Grupul europarlamentar al Stângii Verzi Europene (Stânga Unită Europeană - GUE/NGL) 

consideră că drepturile democratice fundamentale ale lucrătorilor europeni vor fi încălcate inerent prin 

noile propuneri ale Comisiei Europene
1
. Astfel, “verzii” europeni sunt de părere că drepturile sociale 

ale cetăţenilor europeni, în special a celor din statele din zona euro, vor fi subminate, erodate, de o nouă 

aprofundare a UEM, prin întărirea instituţiilor de supraveghere şi reglementare, care vor tinde inevitabil 

să favorizeze marile companii şi asociaţiile patronale. Europarlamentarul portughez Miguel Viegas 

consideră că doar desfiinţarea zonei euro în sine poate să restabilească un climat social echitabil în UE.  

Institutul Olandei pentru Relaţii Internaţionale ”Clingendael” critică abordarea Comsiei 

Europene, arătând că nici măsurile întreprinse în trecut de executivul UE nu au reuşit să prevină 

efectele crizei economice şi nici aceste propuneri noi nu pot fi în măsură să aducă redresarea zonei euro 

din efectele persistente ale crizei
2
. Institutul Clingendael consideră că statele membre ale UE trebuie 

mai întâi să progreseze spre o convergenţă economico-socială reală şi, apoi, să se fundamenteze 

mecanismele europene comune pentru reglementare şi control. 

Institutul Jacques Delors, filiala de la Berlin, arată într-un studiu recent că numai calea 

interguvernamentală, incluzivă pentru toatele statele membre UE, poate garanta o aprofundare 

veritabilă a UEM
3
. Institutul Delors propune o abordare alternativă a reformei UEM, prin dezvoltarea 

mecanismelor de reacţie la şocurile economice şi, apoi, prin consolidarea reglementărilor instituţionale 

la nivelul UE. 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

Pentru ţara noastră, ar fi oportun să se sublinieze că măsurile propuse de Comisia Europeană în 

vederea finalizării UEM vor fi cu atât mai eficiente cu cât convergența reală va fi îmbunătățită și 

decalajele economice și sociale între statele membre ale UE se vor reduce. 

România poate susține obiectivul consolidării UEM, urmărind – în cadrul discuțiilor la nivelul 

instituţiilor Uniunii – evitarea creării de bariere suplimentare la consolidarea zonei euro și la aderarea 

ţării noastre la moneda euro. Totodată, este esențial pentru România păstrarea discuțiilor în format UE 

27, într-un cadru transparent și echitabil, care să asigure un tratament favorabil tuturor statelor membre 

și să nu se neglijeze situaţiile particulare cu care se confruntă statele din afara zonei euro. 

 

V. DOCUMENTE CONSULTATE: 

 

Comisia Europeană: Comisia prezintă posibile căi de urmat pentru aprofundarea Uniunii 

economice și monetare a UE, (31 mai 2017): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

1454_ro.htm. 
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3 iulie 2017 
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http://www.guengl.eu/news/article/basic-democratic-rights-at-risk-in-proposals-to-reform-emu
http://www.guengl.eu/news/article/basic-democratic-rights-at-risk-in-proposals-to-reform-emu
https://www.clingendael.nl/publication/commissions-dogma
https://www.clingendael.nl/publication/commissions-dogma
https://www.clingendael.nl/publication/commissions-dogma
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