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PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul  
și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie  

întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare 
COM(2015)600 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 
sesizată pe fond cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul și 
Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea 
finalizării Uniunii economice și monetare COM(2015)600,  trimisă cu adresa nr.23/E 
din  09.11.2015  și înregistrată cu nr.4c-2/1000/11.11.2015. 

 
Comunicarea continuă „Raportul celor cinci președinți” (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), menit să aprofundeze Uniunea 
economică şi monetară (UEM) începând din 1 iulie 2015 şi să o finalizeze cel mai 
târziu în 2025. 

Pachetul de măsuri cuprinde o abordare revizuită a semestrului european, 
un set de măsuri în domeniul guvernanței economice (inclusiv introducerea unor 
consilii naționale în materie de competitivitate și a unui consiliul fiscal european cu 
rol consultativ), o reprezentare mai unificată a zonei euro în cadrul organizațiilor 
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internaționale, în special în cadrul Fondului Monetar Internațional precum și inițiative 
în direcția creării unei Uniuni financiare, în special prin intermediul unui sistem 
european de garantare a depozitelor. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din --

.11.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 3- deputați din totalul de 33 de 
membri. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie 
întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare COM(2015)600, 
membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

 
• Au luat act de faptul că documentul are caracter nelegislativ; 
 
• Au luat notă de măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării 

Uniunii economice și monetare; 
 

• Au luat act de principalele domenii de acțiune propuse și anume: 
 

- o veritabilă Uniune economică, bazată pe patru piloni - crearea unui 
sistem de autorități în materie de competitivitate la nivelul zonei euro; 
consolidarea punerii în aplicare a procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice; un accent mai puternic pe ocuparea forței de muncă și 
pe obținerea unor performanțe sociale; o mai bună coordonare a 
politicilor economice în cadrul unui semestru european reînnoit; 
 
- o Uniune financiară care să garanteze integritatea monedei la nivelul 
întregii Uniuni monetare, prin limitarea riscurilor la adresa stabilității 
financiare și prin creșterea gradului de partajare a riscurilor cu sectorul 
privat. Mecanismul unic de supraveghere bancară fiind deja atins, s-a 
convenit asupra unui mecanism unic de rezoluție cu un fond unic de 
rezoluție (operațional la 1 ianuarie 2016). Ca un pas următor, cei cinci 
președinți au propus lansarea în cadrul etapei 1 a unui sistem european 
de garantare a depozitelor (European Deposit Insurance Scheme – 
EDIS); 
 
- o Uniune bugetară - cei cinci președinți propun, pe termen scurt,  
crearea unui consiliu bugetar european cu rol consultativ care ar 
coordona și ar completa consiliile bugetare existente. Pe termen lung, ar 
trebui să fie instituită o funcție comună de stabilizare macroeconomică 
pentru a face față în mod mai eficient șocurilor care nu pot fi gestionate 
doar la nivel național, care ar putea să se bazeze pe Fondul european 
pentru investiții strategice ca un prim pas, prin identificarea unei rezerve 
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de surse de finanțare și de proiecte de investiții specifice zonei euro, care 
ar urma să fie valorificată; 
 
- o Uniune politică aflată la baza tuturor componentelor de mai sus, prin 
intermediul unei răspunderi democratice veritabile, al legitimității și al 
consolidării instituționale. 
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