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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Cartea 
albă privind viitorul Europei. Comisia este de acord cu evaluarea din primul paragraf al 
concluziilor dumneavoastră cu privire la ultimii 60 de ani din istoria Europei Occidentale.

Realizarea unei Uniuni Europene mai democratice a fost una dintre cele zece priorităţi ale 
Comisiei actuale, de la preluarea mandatului său. Comisia a recunoscut întotdeauna 
necesitatea includerii şi implicării parlamentelor naţionale în discuţiile şi în procesul de 
elaborare a politicilor cu privire la viitorul Uniunii Europene.

Adoptarea Cărţii albe privind viitorul Europei marchează începutul unui proces prin care 
cele 27 de state membre ale UE vor decide cu privire la viitorul Uniunii. Fiecare dintre 
scenariile identificate în Cartea albă porneşte de la premisa că cele 27 de state membre 
avansează împreună, ca o Uniune. Preşedintele Juncker a arătat în mod clar că tratatele 
actuale permit deja o multitudine de forme de cooperare în grupuri, între toate statele 
membre, şi, prin urmare, această posibilitate nu ar trebui să fie prezentată sau înţeleasă ca 
un aspect nou care subminează unitatea Uniunii.

Deciziile privind evoluţia integrării europene se află în mâinile cetăţenilor europeni. în 
acelaşi spirit, incluziunea şi egalitatea statelor membre au reprezentat întotdeauna un 
principiu director pentru Comisie.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că scenariile prezentate în Cartea albă sunt doar 
opţiuni. Nu există niciun scenariu preferat şi nici nu au fost dezvoltate pentru Cartea albă 
planuri concrete, inclusiv limitarea politicii de coeziune.

Comisia ia act, de asemenea, de rezervele pe care le-aţi exprimat cu privire la propunerea 
din raportul Parlamentului European din februarie 2017 referitoare la capacitatea fiscală în 
zona euro şi la susţinerea unui buget dedicat pentru statele membre din zona euro şi a unui 
acces limitat pentru alte state membre.
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Cartea albă privind viitorul Europei a lansat o amplă dezbatere cu cetăţenii. Comisia 
Europeană, împreună cu Parlamentul European şi cu statele membre, găzduieşte, în cadrul 
parlamentelor naţionale, precum şi în oraşele şi regiunile Europei, o serie de „Dezbateri 
dedicate viitorului Europei ”. în acest sens, Comisia salută călduros faptul că parlamentul 
ţării dumneavoastră se implică, de asemenea, în mod activ şi ar dori să îşi exprime 
recunoştinţa pentru eforturile depuse pentru promovarea dezvoltării în continuare a Uniunii 
Europene.

Comisia aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic cu privire la viitorul Europei.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte


