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VIITORUL UNIUNII EUROPENE CU 27 DE STATE MEMBRE 

DEZBATERI, REFLECŢII ȘI DOCUMENTE ADOPTATE LA NIVELUL 

INSTITUŢIILOR UE 

 

I. CONTEXT  

Ca urmare a rezultatelor referendumului din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord, șefii de stat sau de guvern din cele 27 state membre s-au reunit  în Consiliul European 

informal de la Bruxelles, din 29 iunie 2016, pentru a discuta implicațiile politice și practice 

ale ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În acest cadru, s-a arătat că, până când 

Marea Britanie va părăsi Uniunea, dreptul UE continuă să i se aplice, atât în privința 

drepturilor, cât și a obligațiilor. Totodată, pe fondul nemulțumirilor cetățenilor statelor 

membre, legate în principal de migrația din state terțe, terorism și șomaj,la Consiliul 

European informal de la Bruxelles s-a convenit inițierea unei reflecții politice care să 

impulsioneze reformele în conformitate cu agenda strategică.  

Reflecția politică anunțată a început în cadrul Consiliului European informal de la Bratislava, 

din 16 septembrie 2016. Cu acest prilej, au fost adoptate o declarație și un program de lucru 

pentru lunile următoare.  

 Mesajul declarației cheamă la unitate și încredere într-o uniune care, deși 

imperfectă, este deocamdată cel mai bun instrument de garantare a păcii, democrației și 

securității continentului european. În aceleași timp, s-a pus accent pe îmbunătățirea 

relațiilor dintre statele membre și apropierea de cetățenii UE. 

 Programul de lucru (foaia de parcurs) abordează teme precum migrația și frontierele 

externe, securitatea internă și externă, dezvoltarea socio-economică și tineretul. 

- În privința migrației și a frontierelor externe, s-au stabilit următoarele obiective: 

prevenirea fluxurilor necontrolate și reducerea numărului migranților în situație 

neregulamentară, asigurarea unui control deplin al frontierelor externe și revenirea la 

Schengen, extinderea consensului UE în privința politicii pe termen lung privind migrația și 

aplicarea principiilor responsabilității și solidarității.  

- Referitor la securitatea internă și externă, Uniunea se angajează să sprijine statele 

membre în asigurarea securității interne și în combaterea terorismului și să consolideze 

cooperarea UE în privința securității externe și a apărării.  

- În domeniul dezvoltării socio-economice și al tineretului,Consiliul European informal 

de la Bratislava pledează pentru un viitor economic promițător pentru toți, salvgardarea 

modului de viață și asigurarea unor oportunități mai bune pentru tineret.   

În scrisoarea adresată de președintele Donald Tusk șefilor de stat sau de guvern reuniți în 

Consiliul European informal de la Valetta,din3 februarie 2017, sunt evidențiate trei 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/06/28-29/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/01/31-tusk-letter-future-europe/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/02/03-informal-meeting/
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amenințări grave cu care Uniunea se confruntă în prezent: situația geopolitică din lume și 

din jurul Europei, sporirea naționalismului în detrimentul ideii de Europă unită și diminuarea 

încrederii elitelor proeuropene în integrarea politică și valorile fundamentale ale 

democrației liberale. În acest context, D. Tusk invită cele 27 state membre la solidaritate, 

curaj și determinare în a rămâne uniți. În opinia sa, amenințările actuale pot fi contracarate 

prin reinstaurarea sentimentului de securitate internă și externă și prin sporirea bunăstării 

socioeconomice a cetățenilor europeni. Concret, aceasta „necesită consolidarea definitivă a 

frontierelor externe ale UE; o mai bună cooperare a serviciilor responsabile de combaterea 

terorismului și de protejarea ordinii și păcii în spațiul fără frontiere; o creștere a cheltuielilor 

pentru apărare; consolidarea politicii externe a UE în ansamblu, precum și o mai bună 

coordonare a politicilor externe individuale ale statelor membre și, nu în ultimul rând, 

stimularea investițiilor, a incluziunii sociale, a creșterii economice, a ocupării forței de 

muncă, recoltarea beneficiilor schimbărilor tehnologice și ale convergenței, atât în zona 

euro, cât și în întreaga Europă.” 

II. CONSILIUL EUROPEAN INFORMAL DE LA VALETTA – 3 FEBRUARIE 2017 

Reuniunea la nivel înalt de la Valetta a șefilor de stat sau de guvern a abordat dimensiunea 

externă a migrației și aspecte privind pregătirile pentru cea de a 60-a aniversare a tratatelor 

de la Roma.  

Declarația membrilor Consiliului European s-a referit la aspectele externe ale migrației, 

salutând reducerea cu 98% a fluxurilor ilegale pe ruta est-mediteraneană, în ultimele patru 

luni ale anului trecut. Situația este diferită însă pe ruta central-mediteraneană, unde anual 

crește numărul persoanelor decedate sau dispărute pe mare. În acest sens, statele membre 

propun măsuri suplimentare pentru reducerea numărului de migranți pe această rută și să 

intensificarea colaborării cu Libia și vecinii săi din Africa de Nord și Africa Subsahariană.1 

Între prioritățile stabilite:  

- formarea, echiparea și sprijinirea pazei de coastă libiene;  

- depunerea de eforturi suplimentare pentru descurajarea persoanelor care introduc 

ilegal migranți, implicând Libia și partenerii internaționali relevanți și îmbunătățind situația 

socio-economică a comunităților locale din Libia; 

- intensificarea cooperării cu Agenția ONU pentru Refugiați și Organizația 

Internațională pentru Migrație, în special în privința asigurării capacităților și condițiilor 

adecvate de primire a migranților în Libia, a intensificării activităților de returnare voluntară 

asistată și a intensificării campaniilor de informare adresate migranților;  

- reducerea presiunii exercitate asupra frontierelor terestre ale Libiei.  

                                                           
1
 În acest sens, a se vedea Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu: 

Migrația pe ruta central-mediteraneană. Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești - (JOIN 
(2017) 4 din 25.01.2017.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6e6590bb-e2fa-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6e6590bb-e2fa-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
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Totodată, statele membre s-au angajat să dezvolte politica externă în materie de migrație, 

consolidând capacitățile UE de returnare, cu respectarea dreptului internațional.  

III. CARTEA ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI 
REFLECŢII ȘI SCENARII PENTRU UE-27 PÂNĂ ÎN 2025 

La 1 martie 2017, Comisia Europeană a dat publicității Cartea albă privind viitorul Europei 

[COM(2017)2025], document care deschide calea unor ample dezbateri în cadrul 

parlamentelor naționale, al Parlamentului European, al autorităților locale și regionale, 

precum și în cadrul societății civile în general, cu privire la starea Uniunii și calea de urmat 

pentru următorii ani.  

Aceasta reprezintă contribuția Comisiei Europene la summit-ul de la Roma și va fi urmată de 

alte documente de reflecție privind: dezvoltarea dimensiunii sociale a Europei; 

aprofundarea uniunii economice și monetare, pe baza raportului celor cinci președinți din 

iunie 2015; valorificarea oportunităților globalizării; viitorul apărării Europei și viitorul 

finanțelor UE.  

Într-o primă secțiune, cartea albă prezintă avantajele Uniunii Europene:  

 găzduiește cea mai mare piață unică din lume;  

 deține cea de-a doua cea mai utilizată monedă;  

 cea mai mare putere comercială și cel mai mare donator de ajutor umanitar și pentru 

dezvoltare; 

 deține o putere diplomatică semnificativă în plan internațional; 

 este un factor de stabilitate și securitate, dezvoltând parteneriate solide cu vecinii de 

la est și sud.  

Cu toate acestea, Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de amenințări: 

 scăderea demografică, estimându-se că până în 2060 populația UE va reprezenta mai 

puțin de 5% din populația globală; 

 putere economică în scădere: în 2030 puterea economică a UE ar ajunge la sub 20% 

din PIB-ul mondial, de la 22% în prezent; 

 tensiunile existente la frontierele estice; 

 sporirea fluxurilor migratorii din diferite părți ale lumii, pe fondul creșterii populației, 

al tensiunilor pe scară largă și al schimbărilor climatice; 

 inegalitatea dintre generații din perspectiva resurselor financiare; 

 redresarea economică inegală la nivelul societății și între regiuni; 

 îmbătrânirea rapidă a populației; 

 diminuarea încrederii cetățenilor în proiectul european. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf
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Având în vedere dificultățile de mai sus, Comisia Europeană propune cinci scenarii pentru 

UE cu 27 state membre până în 2025. Aceste scenarii vor orienta dezbaterile viitoare, 

stimulând reflecția, fără a propune planuri detaliate sau recomandări de politică.  Ele nu 

sunt exhaustive și nu se exclud reciproc.  

Scenariul 1: Continuând pe același drum 

Acesta este scenariul în care Uniunea urmărește punerea în aplicare și actualizarea agendei 

sale de reformă, potrivit orientărilor prezentate de Comisia Europeană în 2014 și declarației 

de la Bratislava. Concret, UE-27 continuă să se concentreze asupra locurilor de muncă, a 

creșterii economice și a investițiilor, prin consolidarea pieței unice și prin intensificarea 

investițiilor în infrastructura digitală, energetică și de transport. 

Combaterea terorismului este intensificată în concordanță cu disponibilitatea autorităților 

naționale de a face schimb de informații. 

Se intensifică cooperarea în domeniul militar, iar gestionarea frontierelor externe rămâne 

responsabilitatea principală a statelor membre, unele țări dorind să mențină anumite 

controale interne. 

Avantaje: agenda pozitivă de acțiune continuă să producă rezultate concrete; drepturile 

cetățenești sunt păstrate; unitatea UE-27 este menținută. 

Dezavantajele ar fi că unitatea celor 27 state membre poate fi pusă la încercare în caz de 

dispute majore și există un decalaj între promisiunile făcute și așteptările cetățenilor, care 

nu poate fi surmontat decât printr-o hotărâre fermă a tuturor statelor membre.  

Scenariul 2: Accent exclusiv pe piața unică   

Acest scenariu se concentrează numai pe aprofundarea aspectelor esențiale ale pieței unice; 

sunt excluse domenii precum migrația, securitatea și apărarea.  Totodată, UE-27 ar reduce 

în mod semnificativ sarcina de reglementare, retrăgând două acte legislative existente 

pentru fiecare nouă inițiativă propusă. 

Reducerea reglementării ar adânci diferențele în domenii precum protecția consumatorilor, 

standardele sociale și de mediu, impozitarea, utilizarea subvențiilor publice, mobilitatea 

lucrătorilor, accesul la profesiile reglementate și libera circulație a serviciilor.  

Avantaje: procesul decizional poate fi înțeles mai ușor. 

Dezavantaje: diferențele de opinie dintre statele membre cu privire la noile probleme de 

actualitate trebuie să fie soluționate la nivel bilateral; drepturile cetățenești derivate din 

legislația UE ar putea fi restricționate în timp.  

Scenariul 3: Cei care doresc mai mult realizează mai mult 

În acest scenariu UE-27 ar funcționa ca și până acum, însă dacă unele state vor dori să facă 

mai mult, vor forma coaliții în anumite domenii de politică, cum ar fi apărarea, securitatea 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
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internă, impozitarea sau aspectele sociale. Celelalte state membre vor avea posibilitatea de 

a se alătura ulterior grupurilor care doresc să realizeze mai mult. 

Avantaje: se păstrează unitatea UE-27; dispare decalajul între așteptări și rezultate în țările 

care doresc și decid să facă mai mult. 

Dezavantaje: drepturile cetățenești derivate din legislația UE încep să difere, în funcție de 

țara în care trăiesc cetățenii și de cât de mult a ales aceasta să realizeze. Apar semne de 

întrebare cu privire la transparența și răspunderea la diferitele niveluri decizionale. 

Scenariul 4: Mai puțin, dar mai eficient 

În acest scenariu, UE-27 ar decide să își concentreze atenția și resursele limitate asupra unui 

număr restrâns de domenii, cum ar fi inovarea, comerțul, securitatea, migrația, gestionarea 

frontierelor și apărarea,  în alte domenii urmând să acționeze mai puțin sau deloc 

(dezvoltarea regională, sănătatea publică sau anumite elemente ale politicii sociale și de 

ocupare a forței de muncă și care nu sunt legate în mod direct de funcționarea pieței unice).  

Avantaje: o diviziune mai clară a responsabilităților le permite cetățenilor europeni să 

înțeleagă mai bine aspectele care sunt abordate la nivelul UE-27, național și regional; o 

concentrare a atenției și resurselor pe anumite domenii sporește viteza de acțiune a UE-27. 

Dezavantaje: la început UE va întâmpina dificultăți în a stabili domeniile prioritare sau 

domeniile în care ar trebui să acționeze mai puțin, iar unele drepturi cetățenești dobândite 

în temeiul dreptului UE se vor reduce în acele domenii în care se va acționa mai puțin sau 

deloc.  

Scenariul 5: Mult mai mult, împreună 

În acest scenariu statele membre ar fi hotărâte să pună în comun competențe, resurse și 

procese decizionale în toate domeniile. Apărarea și securitatea ar fi prioritare, creându-se o 

Uniune Europeană a Apărării. Un accent puternic ar fi pus pe finalizarea pieței unice în 

domeniul energiei, al sectorului digital și al serviciilor. Deciziile ar fi convenite mai rapid la 

nivel european și ar fi puse în aplicare cu celeritate.  

Avantaje: procesul decizional de la nivelul UE este mult mai rapid;cetățenii au mai multe 

drepturi derivate direct din legislația UE. 

Dezavantaje: există însă riscul înstrăinării acelor părți ale societății care consideră că UE nu 

are legitimitate sau că UE a preluat prea multe competențe de la autoritățile naționale. 

IV. DECLARAŢIA GRUPULUI DE LA VISEGRÁD (V4)  
ÎN VEDEREA SUMMIT-ULUI DE LA ROMA  

Statele membre V4 (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) își mențin angajamentul față de 

Uniunea Europeană și valorile pe care aceasta se fundamentează, susținând că unitatea 

construcției europene este vitală și, indiferent de viteza de integrare, toate statele membre 

trebuie să meargă în aceeași direcție. În acest sens, ar trebui valorificat potențialul 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Joint-Statement-of-the-Heads-of-Governments-of-the-V4-Countries-_Strong-Europe-_-Union-of-Action-and-Trust_-Input-to-Rome-Declaration-2017.pdf
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cooperării consolidate prevăzute de tratate și ar trebui evitată dezintegrarea pieței unice, a 

spațiului Schengen și a Uniunii înseși.  

Statele membre V4 propun menținerea și dezvoltarea celor patru libertăți, precum și 

înlăturarea tuturor barierelor în calea funcționării pieței interne. Bunăstarea socială a 

cetățenilor este un obiectiv principal al acestora și rezultatele cele mai tangibile din acest 

punct de vedere se pot obține prin realizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice, 

precum și în cadrul sectorului serviciilor.  

De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea realizării unui mediu economic sănătos prin 

stabilizarea și flexibilizarea zonei euro. În același timp, principiile fundamentale ale 

guvernanței economice ar trebui să consolideze unitatea proiectului european.  

În materia securității, grupul V4 militează pentru controlul deplin al frontierelor externe și 

întoarcerea la funcționarea corespunzătoare a spațiului Schengen, cu garantarea liberei 

circulații în interiorul Uniunii. În acest sens, V4 consideră că ar trebui să se continue punerea 

în aplicare a măsurilor adoptate la Valetta privind dimensiunea externă a migrației și să se 

consolideze cooperarea în materie de securitate internă, mai cu seamă față de amenințările 

de terorism.  

Grupul de la Visegrád se angajează să susțină în mod egal cele două dimensiuni ale politicii 

de vecinătate și să sprijine consolidarea cooperării în domeniul apărării și în vederea 

realizării autonomiei strategice a Uniunii.  

Relațiile dintre statele membre și instituții ar trebui să respecte pe deplin principiile 

subsidiarității și proporționalității. În acest sens, s-a pus accent pe consolidarea controlului 

democratic la nivel național asupra procesului decizional european și sporirea rolului 

parlamentelor naționale. La rândul său, Consiliul European ar trebui să joace un rol esențial 

în stabilirea obiectivelor politice majore și să dezbată temele de interes național aflate pe 

agenda UE.  

Nu în ultimul rând, ar trebui recâștigată încrederea cetățenilor printr-o comunicare onestă și 

directă, atât din partea instituțiilor UE, cât și a statelor membre.  

V. VIZIUNEA PARLAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND VIITORUL UNIUNII 

EUROPENE 

La șase ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru afaceri 

constituționale din Parlamentul European a adus în discuție problemele majore cu care se 

confruntă Uniunea (criza refugiaților, problemele de politică externă în imediata sa 

vecinătate, combaterea terorismului, globalizarea, schimbările climatice, deficiențele uniunii 

economice și monetare în contextul crizei financiare și a datoriilor, lipsa de competitivitate 

și consecințele sale sociale în mai multe state membre, nevoia de a consolida piața internă a 

UE), întrebându-se dacă aceste dificultăți ar putea fi surmontate prin valorificarea deplină a 

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afco/home.html
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dispozițiilor tratatelor ori prin revizuirea configurației instituționale a UE și a anumitor 

domenii de politică.  

Drept urmare, la 16 februarie 2017, plenul Parlamentului European a adoptat trei rezoluții 

semnificative cu privire la: posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a 

Uniunii Europene, îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul 

Tratatului de la Lisabona și capacitatea bugetară pentru zona euro.  

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 

funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona (raportori: 

Mercedes Bresso, Elmar Brok) 

Această rezoluție insistă asupra faptului că metoda comunitară este cea mai bine adaptată 

pentru buna funcționare a Uniunii și că soluțiile interguvernamentale ar trebui să fie 

utilizate în ultimă instanță și supuse unor condiții stricte.  

În plus, întrucât Parlamentul European este ales prin sufragiu universal direct, ar trebui să i 

se asigure o mai mare responsabilitate democratică, chiar și în domeniile la care nu participă 

toate statele membre, inclusiv în acțiunile și deciziile specifice zonei euro.  

Textul face următoarele precizări: 

1) Structura instituțională 

- Parlamentele: deputații au insistat asupra necesității garantării și consolidării 

puterilor legislative și a drepturilor de control ale Parlamentului European. Acesta din urmă 

ar trebui să limiteze acordurile în primă lectură la situațiile excepționale de urgență și să 

îmbunătățească transparența procedurii de adoptate a acestor acorduri. În plus, ar trebui să 

utilizeze mai mult rapoartele de inițiativă legislativă în temeiul articolului 225 din TFUE. 

Rezoluția încurajează dialogul politic cu parlamentele naționale cu privire la conținutul 

propunerilor legislative și subliniază importanța cooperării între Parlamentul European și 

parlamentele naționale în cadrul organismelor mixte.  

- Consiliul European: deputații consideră că practica Consiliului European de trasa 

sarcini Consiliului este contrară literei și spiritului tratatelor, potrivit cărora Consiliul 

European definește orientările și prioritățile de politică generale, fără a exercita un rol 

legislativ; este necesară, așadar, îmbunătățirea relațiilor dintre Consiliul European și 

Parlamentul European.  

- Consiliul: deputații au propusca acesta să devină o adevărată cameră legislativă prin 

reducerea numărului de formațiuni; acest lucru ar crea un adevărat sistem bicameral 

alcătuit din Consiliu și Parlament, în care Comisia ar avea îndeplini funcția de executiv. De 

asemenea, deputații au insistat asupra garantării transparenței procesului decizional din 

cadrul Consiliului și au cerut ca majoritatea calificată să fie extinsă la toate procedurile, în 

măsura în care tratatele permit aceasta. Președintele și membrii Eurogrup ar trebui să 

răspundă democratic în fața Parlamentului European.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//RO
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- Comisia: rolul Parlamentului European în alegerea președintelui Comisiei ar trebui 

consolidat. În felul acesta Consiliul European va ține seama de rezultatele alegerilor 

parlamentare atunci când propune un candidat pentru a fi ales de către Parlament.  Mai 

mult, toate propunerile Comisiei ar trebui însoțite de o analiză de impact care să cuprindă și 

o evaluare a efectelor asupra drepturilor omului. Fiecare stat membru ar trebui să 

numească cel puțin trei candidați din ambele sexe pentru postul de membru al Comisiei.  

Rezoluția a preconizat în egală măsură: 

- consolidarea Curții de Conturi, îmbunătățirea modalităților de cooperare cu 

Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, în special în fază 

prelegislativă și adoptarea unui regulament-cadru pentru agențiile Uniunii; 

- consolidarea cooperării între parlamentele naționale în vederea îmbunătățirii 

controlului aplicării principiului subsidiarității; 

- introducerea reformelor instituționale pentru ca uniunea economică și monetară să 

devină mai eficace și mai democratică, să fie înzestrată cu capacități mai bune și să se 

integreze în cadrul instituțional al UE; 

- adoptarea unui cod de convergență în procedură legislativă ordinară, în scopul 

creării unui cadru mai eficace pentru coordonarea politicilor economice; 

- instituirea unei formule simplificate, mai concentrate și mai democratice pentru 

procesul semestrului european și integrarea dispozițiilor pertinente din pactul bugetar în 

cadrul juridic al Uniunii. 

2) Rolul bugetului Uniunii în UEM: rezoluția a pus accent pe posibilitatea trecerii de la 

unanimitate la votul cu majoritate calificată pentru adoptarea cadrului financiar multianual 

(CFM) și a subliniat importanța stabilirii unei legături între durata legislaturii Parlamentului 

European, durata mandatului Comisiei și durata CFM. Deputații europeni au propus 

modificarea actualului sistem bazat pe contribuții calculate în funcție de venitul național 

brut (VNB) cu un sistem bazat pe resurse proprii reale pentru bugetul Uniunii și al zonei 

euro.  

Deputații europeni au solicitat: 

 o mai bună utilizare a fondurilor structurale existente pentru creșterea 

competitivității și a coeziunii și pentru îmbunătățirea capacităților de investiții a Uniunii prin 

exploatarea Fondului european pentru investiții strategice; 

 stabilirea unei capacități fiscale în cadrul zonei euro folosind o parte a bugetului UE; 

 realizarea rapidă dar graduală a uniunii bancare, pe baza unui mecanism unic de 

supraveghere, a unui mecanism unic de rezoluție și a unui sistem european de garantare a 

depozitelor; 

 realizarea unei veritabile uniuni a piețelor de capitaluri; 
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 îmbunătățirea schimbului automatic de informații între autoritățile fiscale ale 

statelor membre în scopul evitării evaziunii și a fraudelor fiscale;  

 o structură instituțională mai democratică pentru uniunea economică și monetară 

care să confere Parlamentului European un rol consolidat de control la nivelul UE; 

 realizarea pieței interne prin înlăturarea tuturor obstacolelor restante, în special în 

ceea ce privește uniunea energetică, piața unică digitală și piața serviciilor; 

 o Europă socială puternică astfel încât proiectul integrării europene să beneficieze 

de sprijinul constant al lucrătorilor. 

3) Acțiunea externă: Parlamentul European a preconizat: 

 consolidarea eficacității, coerenței și responsabilității politicii externe și de securitate 

comună: deputații s-au pronunțat în favoarea consolidării abordării cuprinzătoare a UE cu 

privire la conflictele și crizele externe, a utilizării dispozițiilor art. 22 TUE pentru punerea în 

aplicare a unui cadru strategic general și a consolidării controlului parlamentar asupra 

acțiunii externe a UE; 

 adoptarea de măsuri progresive în direcția unei politici de apărare comune și, în cele 

din urmă, a unei apărări comune, pe baza unei decizii unanime a Consiliului European: 

deputații au recomandat instituționalizarea unui Consiliu în formațiunea miniștrilor apărării, 

permanent, înzestrat cu personalitate proprie, precum și elaborarea unei cărți albe a UE 

privind securitatea și apărarea. 

4) Justiția și afacerile interne: având în vedere creșterea amenințărilor teroriste, 

deputații au solicitat instituirea unui schimb sistematic, structurat și obligatoriu de 

informații și date între autoritățile judiciare și polițienești naționale și serviciile de informații 

naționale, precum și cu Europol și Frontex, fără a leza drepturile și libertățile fundamentale. 

Rezoluția a subliniat necesitatea unei politici comune de azil și imigrație echitabilă și 

eficace, fundamentată pe principiile solidarității, nediscriminării, nereturnării și cooperării 

loiale între statele membre.  

În final, deputații au solicitat revizuirea urgentă a Regulamentului Dublin prin instituirea 

unui sistem permanent la nivelul întregii UE, obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru 

repartizarea solicitanților de azil între statele membre, care să se bazeze pe o repartizare 

echitabilă și obligatorie.  

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și 

ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene(raportor:  Guy Verhofstadt) 

Parlamentul European apreciază că dificultățile cu care se confruntă Uniunea la ora actuală 

nu pot fi soluționate de statele membre singure, individual, ci numai printr-o acțiune 

comună la nivelul întregii Uniuni. Potrivit acestuia, reforma amplă democratică a tratatelor 

ar trebui să se facă numai în urma unei reflecții asupra viitorului Uniunii și a unui acord 

asupra unei viziuni pentru generațiile actuale și viitoare de cetățeni europeni.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0048&language=RO&ring=A8-2016-0390
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0048&language=RO&ring=A8-2016-0390
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
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Această rezoluție propune soluții care implică modificarea tratatelor în vigoare.  

Aducând în discuție sporirea transparenței procesului decizional european, consolidarea 

controlului democratic și înfăptuirea interesului comun european, Parlamentul European 

apreciază că „metoda Uniunii”, adică dreptul Comisiei de inițiativă legislativă, codecizia 

Parlamentului European și a Consiliului prin votul cu majoritate, supravegherea și controlul 

judiciar suprem al Curții de Justiție ar fi singura metodă de legiferare democratică care ar 

ține seama de toate interesele implicate.  

În vederea creării unei Uniuni cât mai profunde, deputații au propus: 

 cerințele pentru stabilirea unei cooperări consolidate și structurate să fie mai puțin 

restrictive; 

 limitarea, la următoarea revizuire a tratatelor, a practicii clauzelor de participare 

sau neparticipare, precum și a excepțiilor la nivelul dreptului primar al UE; 

 dezvoltarea unui parteneriat cu statele care nu pot sau nu vor să adere la UE, dar 

care doresc să aibă o relație strânsă cu aceasta. 

Având în vedere absența reformelor economice și a stabilității financiare în cadrul UEM, 

pierderea competitivității economiilor multor state membre, deputații au propus ca politica 

fiscală și economică comună să devină o competență partajată între UE și statele membre. 

În plus, pentru consolidarea stabilității financiare, zona euro ar avea nevoie de o capacitate 

fiscală bazată pe resurse proprii reale și de o trezorerie europeană dotată cu capacitatea de 

a se împrumuta.  

Parlamentul European a propus adoptarea, pe lângă Pactul de stabilitate și creștere, a unui 

cod de convergență,ca act juridic printr-o procedură legislativă ordinară, care să stabilească 

obiective în materie de convergență (de ex. în materie de fiscalitate, mobilitatea lucrătorilor, 

investiții, coeziunea socială, pensii, finanțe publice, capacități administrative și bună 

guvernanță). Respectarea codului de convergență ar trebui să fie condiția pentru 

participarea deplină la capacitatea bugetară a zonei euro.  

Pe de altă parte, drepturile sociale și libertățile economice ar trebui să fie așezate pe picior 

de egalitate pentru a conferi UEM o dimensiune socială puternică.  

Rezoluția a preconizat:  

 integrarea Pactului fiscal în cadrul juridic al UE și introducerea mecanismului 

european de stabilitate și a Fondului unic de rezoluție în dreptul Uniunii; 

 crearea de funcții executive mai puternice decât cele exercitate în prezent de 

Comisie și/sau Eurogrup și găsirea unui echilibru democratic prin implicarea Parlamentului 

European în toate aspectele UEM; 

 concentrarea autorității executive a Comisiei în funcția unui ministru de finanțe al 

UE. Acesta din urmă ar trebui să fie răspunzător de funcționarea mecanismului european de 
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stabilitate și de alte fonduri mutuale, inclusiv pentru capacitatea bugetară, și să fie 

reprezentantul extern unic al zonei euro în cadrul organizațiilor internaționale; 

 accelerarea finalizării uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, precum și 

eliminarea regulii unanimității pentru anumite practici fiscale.  

Totodată, deputații europeni au insistat asupra: 

 creării unei veritabile uniuni europene a energiei, punând accent pe necesitatea 

aplicării acordului de la Paris; 

 înscrierii în tratate a dezvoltării de noi surse de energie regenerabilă ca obiectiv 

prioritar pentru Uniune și statele membre; 

 instituirii unui veritabil sistem european de migrație și uniformizării criteriilor 

naționale de acordare a azilului și de acces la piața muncii; 

 consolidării capacităților Uniunii în materia luptei contra terorismului și criminalității 

organizate internaționale.  

În privința politicii externe, deputații propun crearea fără întârziere a unei uniuni europene 

a apărării care, în cadrul parteneriatului strategic cu NATO, ar permite Uniunii să acționeze 

independent în operațiunile din afara granițelor, în principal pentru stabilizarea zonelor din 

vecinătate.   

Referitor la apărarea drepturilor fundamentale, Parlamentul European propune modificarea 

art. 258 TFUE în vederea autorizării explicite a Comisiei să adopte „măsuri pentru încălcările 

sistemice” împotriva statelor membre care încalcă valorile fundamentale.  

Pentru mai multă democrație, transparență și responsabilitate, rezoluția recomandă între 

altele: 

 transformarea Comisiei Europene în putere executivă sau guvern al Uniunii; 

 reducerea dimensiunii noii Comisii, precum și a numărului vicepreședinților acesteia 

la doi: ministrul finanțelor și ministrul afacerilor externe; 

 extinderea drepturilor electorale ale cetățenilor care au domiciliul în alt stat decât 

acela de proveniență; 

 stabilirea unui sediu unic pentru Parlamentul European; 

 înlocuirea președinției rotative a Consiliului cu un sistem al președinților 

permanenți; 

 deciziile Consiliului să fie luate de către un Consiliu legislativ unic; 

 Eurogrupul să fie considerat drept formațiune specializată oficială a Consiliului, 

având funcții legislative și de control, ca urmare a creării funcției de ministru de finanțe al 

UE; 

 reducerea procedurilor de vot în Consiliu, pentru a se trece de la unanimitate la votul 

cu majoritate calificată și înlocuirea procedurii de consultare cu codecizia; 
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 consolidarea rolului parlamentelor naționale prin introducerea procedurii 

cartonașului verde, potrivit căreia parlamentele naționale pot înainta Consiliului propuneri 

legislative; 

 consolidarea dreptului de anchetă al Parlamentului European; 

 trecerea de la votul cu unanimitate la votul cu majoritate calificată pentru 

procedurile decizionale în materia resurselor proprii și pentru cadrul financiar multianual; 

 garantarea dreptului de control al Parlamentului European asupra întregului buget 

al Uniunii. 

În final, Parlamentul European s-a angajat să joace un rol major în aceste importante 

evoluții constituționale și să își prezinte propriile propuneri de modificare a tratatului în 

timp util. 

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la capacitatea 

bugetară pentru zona euro(raportori: Reimer Böge, Pervenche Berès) 

Parlamentul European a constatat că după succesul inițial al monedei unice, zona euro a dat 

dovadă de lipsă de convergență, de cooperare politică și adeziune. Diversele crize globale 

cer din partea zonei euro un salt calitativ în materie de integrare. 

Principii generale: restabilirea încrederii în interiorul zonei euro implică finalizarea uniunii 

bancare, instituirea unui cadru  bugetar consolidat, capabil să absoarbă șocurile, realizarea 

reformelor structurale propice creșterii, care să completeze măsurile actuale de politică 

monetară.  

Deputații au apreciat că însăși capacitatea bugetară ar contribui la restabilirea încrederii 

piețelor financiare în viabilitatea finanțelor publice din cadrul zonei euro.  

Capacitatea bugetară ar cuprinde mecanismul european de stabilitate și o capacitate 

bugetară proprie zonei euro. Într-o primă etapă, capacitatea bugetară proprie zonei euro ar 

face parte din bugetul Uniunii și ar fi finanțată de zona euro și de ceilalți membri participanți 

printr-o sursă  de venit care va fi convenită între statele membre participante. Ulterior, 

capacitatea bugetară ar putea fi finanțată din resurse proprii.  

În continuare, deputații propun trei piloni ai capacității fiscale pentru convergența și 

stabilizarea zonei euro. 

1. Codul de convergență: obiectivul ar fi stimularea convergenței economice și sociale a 

zonei euro în scopul favorizării reformelor structurale, modernizării economiilor și 

consolidării competitivității fiecărui stat membru și rezilienței zonei euro. În afară de pactul 

de stabilitate și creștere, codul de convergență, adoptat în procedură legislativă ordinară și 

ținând seama de recomandările specifice de țară, ar trebui să se concentreze pe durata a 

cinci ani asupra criteriilor de convergență privind fiscalitatea, piața muncii, investițiile, 

productivitatea, coeziunea socială, capacitățile de administrație publică și buna guvernare 

din cadrul tratatelor existente. Participarea la capacitatea bugetară ar trebui să fie 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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condiționată de respectarea codului de convergență. Capacitatea bugetară ar trebui să fie 

însoțită de o strategie pe termen lung privind reducerea datoriilor țărilor din zona euro și 

stimularea creșterii economice și investițiilor în zona euro.  

2. Absorbția șocurilor asimetrice: este vorba de situațiile în care un eveniment economic 

afectează o economie mai mult decât alta, de exemplu prăbușirea cererii într-un stat, dar nu 

și în celelalte, ca urmare a unui șoc exterior independent de influența vreunui stat membru. 

Deputații sunt de părere că stabilizarea asigurată de mecanismul european de 

stabilitate/Fondul Monetar European ar trebui completată cu mecanismele automate de 

absorbție a șocurilor. 

3. Absorbția șocurilor simetrice: este vorba de situațiile în care toate economiile sunt 

afectate în același fel de un eveniment economic, cum ar fi fluctuația prețului petrolului în 

statele din zona euro. În cazul unor șocuri provocate de lipsa cererii interne, politica 

monetară nu poate singură să relanseze creșterea. Este nevoie ca bugetul zonei euro să fie 

suficient de mare pentru a face față acestor șocuri simetrice, finanțând investiții axate pe 

acumularea cererii și ocuparea integrală a forței de muncă.  

Guvernanța și răspunderea democratică:Parlamentul a apreciat că metoda comunitară ar 

trebui să prevaleze în guvernanța economică a zonei euro. Astfel, Parlamentul European și 

parlamentele naționale ar trebui să exercite un rol sporit în noul cadru de guvernanță 

economică în sensul consolidării răspunderii democratice. În situația în care funcția de 

președinte al Eurogrupului ar fuziona cu aceea de comisar pentru afaceri economice și 

financiare, președintele Comisiei ar trebui să numească acest comisar vicepreședinte al 

Comisiei.  

Acest ministru de finanțe și departamentul creat în cadrul Comisiei ar trebui să dispună de 

toate mijloacele necesare aplicării cadrului de guvernanță economică și optimizării zonei 

euro, în colaborare cu miniștrii de finanțe ai statelor din zona euro. 

Comisia este invitată să prezinte o carte albă privind zona euro și să înainteze propunerile 

legislative corespondente în 2017, utilizând toate mijloacele oferite de tratate.  

VI. DECLARAŢIA PREȘEDINŢILOR ADUNĂRII NAŢIONALE A FRANŢEI, 
BUNDESTAG-ULUI GERMAN, CAMEREI DEPUTAŢILOR DIN ITALIA ȘI CAMEREI 
DEPUTAŢILOR DIN LUXEMBURG -  ROMA 14 SEPTEMBRIE 2015 

Plecând de la dificultățile extraordinare cu care se confruntă Uniunea (criza migrației și a 

refugiaților, creșterea economică insuficientă, ratele înalte ale șomajului, criza economică și 

financiară, criminalitatea și terorismul internațional) cei patru președinți și-au exprimat 

sprijinul pentru realizarea unei Uniuni Europene mai puternice și mai integrate, 

fundamentate pe respectarea drepturilor fundamentale și a demnității umane, pe principiile 

statului de drept, economiei sociale de piață, coeziunii economice și sociale, solidarității 

între statele membre și creșterii durabile.  

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_mostra/altro_file_pdfs/000/024/057/Rome_Conference_on_Europe_Declaration_EN.pdf
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În acest sens, președinții celor patru camere legislative au arătat că este necesară o 

integrare politică mai amplă, cu respectarea principiului subsidiarității, care ar putea duce 

către o uniune federală a statelor membre. Acest proces de integrare ar trebui să cuprindă 

și domeniile social, cultural și politica externă, de securitate și apărare.   

În al doilea rând, declarația a pus accent pe consolidarea uniunii economice și monetare 

(UEM)și a dimensiunii sale sociale. Finalizarea UEM presupune crearea unei veritabile 

uniuni financiare și fiscale, la care se adaugă necesitatea consolidării instituțiilor de control 

și garantării responsabilității și legitimității democratice în zona euro.Pentru aceasta, 

instituțiile UE au nevoie de puteri mai ample, dar și parlamentele naționale ar trebui să se 

bucure de un rol semnificativ în procesul decizional european.  

În contextul Conferinței președinților parlamentelor din Uniunea Europeană din mai 2016 

(Luxemburg), Camera Deputaților din Parlamentul României a susținutîn principiu 

declarația de la Roma, cu unele rezerve privind federalizarea Uniunii.  

VII. POZIŢIA  MINISTRULUI DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE REFERITOARE 
LA CARTEA ALBĂ  PRIVIND VIITORUL UNIUNII EUROPENE 

Relevând importanța dezbaterilor cu privire la viitorul UE cu 27 state membre, ministrul 

delegat pentru afaceri europene a arătat că o Uniune cu „mai multe viteze” ar adânci 

diferențele economico-sociale dintre statele membre. Reforma instituțiilor europene este 

necesară, însă aceasta trebuie să se realizeze cu menținerea unității statelor membre, 

consolidând în același timp încrederea cetățenilor în proiectul european. 

În opinia ministrului delegat pentru afaceri europene, „rămân esențiale obiectivele de 

consolidare a relațiilor cu partenerii externi, din vecinătatea imediată și cu cei globali, a 

rolului UE de partener comercial relevant, și implicit a creșterii competitivității economiei 

europene”.  

În final, a fost exprimat atașamentul României față de proiectul politic european consolidat, 

„bazat pe unitate și respectul pentru principiile și valorile sale fundamentale”. 

 

        

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do?id=082dbcc54d8d4eaf014d9095cb270339&appLng=RO
http://www.mae.ro/node/40774
http://www.mae.ro/node/40774

