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UE-27 până în 2025 
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5. Stadiul actual: în Parlamentul European comisia sesizată pentru raport este Comisia 

pentru afaceri constituționale. Toate celelalte comisii permanente au fost sesizate pentru aviz.  

6. Evoluții: Cartea albă reprezintă contribuția Comisiei Europene la Consiliul European 

informal de la Roma, din 25 martie 2017. Aceasta 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.  

Ideile/propunerile/scenariile dezbătute vor fi dezvoltate în discursul președintelui Juncker 

privind starea Uniunii din septembrie 2017, înainte să se poată trage primele concluzii cu 

ocazia Consiliului European din decembrie 2017. Astfel se va putea decide asupra acțiunilor 

ulterioare, care să fie întreprinse în timp util pentru alegerile parlamentare europene din iunie 

2019.  
 

1. 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. 

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/
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 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, din 3 februarie 2017, sunt evidențiate trei 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.” 

 

2. Prezentarea cărții albe 

 

Cartea albă privind viitorul Europei 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; 

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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 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. 

 

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.  

 

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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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 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. 
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3. Poziții ale statelor membre UE 
 

 Declarația președinților Adunării Naționale a Franței, Bundestag-ului german, Camerei 

Deputaților din Italia și Camerei Deputaților 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.  

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 susținut în principiu declarația 

de la Roma, cu unele rezerve privind federalizarea Uniunii.  

 Declarația 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 cooperării consolidate prevăzute de tratate și ar 

trebui evitate 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 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_mostra/altro_file_pdfs/000/024/057/Rome_Conference_on_Europe_Declaration_EN.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do?id=082dbcc54d8d4eaf014d9095cb270339&appLng=RO
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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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.  

 

4. Declarația de la Roma – 25 martie 2017 

 

Șefii de stat sau de guvern din cele 27 state membre ale UE, alături de președinții Consiliului 

European, Parlamentului European și Comisiei, au semnat, la 25 martie 2017, la Roma, o declarație 

cu privire calea de urmat după ieșirea Regatului Unit din Uniune.  

 

Amintind de factorii care au catalizat coeziunea primelor state membre și care, ulterior, au conferit 

dinamism extinderii construcției europene, semnatarii declarației au subliniat înainte de toate 

importanța păstrării unității pentru apărarea intereselor și valorilor comune.  

 

În al doilea rând, s-a pus accent pe direcția comună spre care se îndreaptă statele membre, dar cu 

„ritmuri și intensități diferite”, ca și până acum, Uniunea rămânând deschisă extinderii cu noi state 

membre. 

 

În al treilea rând, a fost afirmată indivizibilitatea Uniunii Europene. 

 

Urmărind Agenda de la Roma, statele membre s-au angajat să acționeze în direcția următoarelor 

obiective: 

 

 o Europă sigură și securizată, hotărâtă să combată terorismul și criminalitatea 

organizată; 

 o Europă prosperă și durabilă; 

 o Europă socială; 

 o Europă mai puternică pe scena mondială. 

 

Pentru atingerea obiectivelor sus amintite, declarația invocă principii precum încrederea și 

cooperarea loială, principiul subsidiarității, principiul democrației, dar și eficientizarea și 

transparentizarea procesului decizional european. 

 

 

 

Mihaela Banu  

27 martie 2017 

                    

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/

