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IMPLICAȚIILE CONSOLIDĂRII UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE A UE  

COM(2017)821 
 

I. PRINCIPIILE REFORMEI UEM 

Comisia Europeană a prezentat în luna decembrie 2017 o foaie de parcurs privind 

consolidarea Uniunii economice și monetare (UEM), [COM (2017) 821], și mai multe măsuri 

concrete, onorând astfel angajamentul asumat de președintele Jean-Claude Juncker, în discursul 

său privind Starea Uniunii din 2017 și în Raportul celor cinci președinți din 2015, de a aprofunda 

Uniunea economică și monetară a UE. 

Pornind de la viziunea prezentată în Raportul celor cinci președinți din luna iunie 2015 și în 

documentele de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare, respectiv Viitorul 

finanțelor UE, din primăvara anului 2017, Comisia Europeană trasează o Foaie de parcurs, care 

cuprinde și măsuri concrete care urmează să fie luate în următoarele 18 luni. În cadrul pachetului 

publicat recent, sunt prezentate și o serie de inițiative importante. Obiectivul global este acela de 

a spori unitatea, eficiența și răspunderea democratică a UEM până în 2025. 

În acest caz, președintele Juncker a declarat că: „(…) Creșterea economică viguroasă din 

acest moment ne încurajează să mergem înainte pentru a garanta că uniunea noastră economică 

și monetară este mai unită, mai eficientă și mai democratică și că funcționează în folosul tuturor 

cetățenilor noștri. Trebuie să batem fierul cât e cald.” Aprofundarea UEM reprezintă un mijloc 

pentru atingerea unui scop: mai multe locuri de muncă, creștere, investiții, echitate socială și 

stabilitate macroeconomică.  

Foaia de parcurs reflectă provocările rămase și trasează o cale de urmat. În plus față de 

foaia de parcurs, pachetul prezentat de Comisia Europeană mai cuprinde patru inițiative majore: 

 O propunere de înființare a unui Fond Monetar European (FME), [COM (2017) 

827], având la bază cadrul juridic al UE și structura deja consacrată a Mecanismului european de 

stabilitate (MES). În ultimii ani, MES a jucat un rol decisiv în garantarea stabilității zonei euro, 

ajutând statele membre să își recapete sau să își mențină accesul pe piețele obligațiunilor 

suverane. FME ar urma să se bazeze pe arhitectura actuală a MES, menținând, în esență, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-5005/en/EMU%20Roadmap.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0827&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0827&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0827&from=EN
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structurile financiare și instituționale actuale ale MES, inclusiv în ceea ce privește rolul jucat de 

parlamentele naționale. Astfel, acesta ar continua să sprijine statele membre din zona euro care 

se confruntă cu dificultăți financiare. În plus, FME ar oferi un mecanism comun de sprijin pentru 

Fondul unic de rezoluție (FUR) și ar acționa în calitate de creditor de ultimă instanță pentru a 

facilita rezoluția ordonată a băncilor aflate în curs de a intra în dificultate. Sunt prevăzute, de 

asemenea, măsuri care să permită luarea mai rapidă a deciziilor în situații de urgență și o 

implicare mai directă în gestionarea programelor de asistență financiară. În timp, FME ar putea să 

dezvolte, de asemenea, noi instrumente financiare, pentru a sprijini o eventuală funcție de 

stabilizare macroeconomică. Parlamentul European și Consiliul UE sunt invitate să adopte această 

propunere până la mijlocul anului 2019. 

 O propunere, [COM (2017) 824], de integrare a dispozițiilor de fond ale Tratatului 

privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța (TSCG) în cadrul juridic al UE, ținând cont de 

marja de flexibilitate adecvată prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) și definită de 

Comisia Europeană începând din ianuarie 2015. În 2012, un număr de 25 de state membre 

semnatare s-au angajat din punct de vedere juridic să integreze fondul TSCG în dreptul UE la cinci 

ani după intrarea în vigoare a acestuia, și anume la 1 ianuarie 2018. Parlamentul European a 

lansat, la rândul său, un apel în acest sens. Propunerea încorporează în dreptul UE elementele 

principale ale TSCG pentru a promova asigurarea unor cadre fiscal-bugetare solide la nivel 

național și este pe deplin conformă cu normele în vigoare definite în legislația primară și 

secundară. Parlamentul European și Consiliul UE sunt invitate să adopte această propunere până 

la mijlocul anului 2019. 

 O comunicare privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în 

cadrul UE, [COM(2017)822] care schițează o viziune asupra modului în care anumite funcții 

bugetare esențiale pentru zona euro și pentru UE în ansamblu pot fi dezvoltate în cadrul 

finanțelor publice ale UE. Comunicarea analizează patru funcții posibile:  

a) sprijin acordat statelor membre UE pentru reforme structurale printr-un instrument de 

realizare a reformelor și prin asistență tehnică la cererea acestora;  

b) un mecanism de convergență specific pentru statele membre UE care se pregătesc să 

adere la zona euro (inclusiv România);  

c) un mecanism de sprijin pentru Uniunea bancară, prin intermediul FME/MES, care 

urmează să fie convenit până la jumătatea anului 2018 și să devină operațional până în 2019;  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0824&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/legal-basis-stability-and-growth-pact_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/legal-basis-stability-and-growth-pact_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0822&from=EN
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d) o funcție de stabilizare menită să mențină nivelul investițiilor în eventualitatea 

înregistrării unor șocuri asimetrice majore.  

În același sens, Comisia Europeană va prezenta inițiativele necesare în luna mai 2018, în 

contextul propunerilor sale privind CFM de după 2020. Parlamentul European și Consiliul UE vor fi 

apoi invitate să adopte aceste propuneri până la mijlocul anului 2019. Pentru perioada 2018-2020, 

Comisia Europeană propune, de asemenea, consolidarea Programului de sprijin pentru reforme 

structurale, prin dublarea fondurilor disponibile pentru activități de asistență tehnică, acestea 

urmând să atingă astfel nivelul de 300 de milioane euro până în 2020.  

Comisia Europeană propune, de asemenea, testarea noului instrument de realizare a 

reformelor într-o fază-pilot. În acest sens, sunt propuse modificări punctuale ale Regulamentului 

privind dispozițiile comune care reglementează fondurile structurale și de investiții europene 

(ESI), în vederea extinderii posibilităților de a utiliza o parte din rezerva de performanță a acestora 

în sprijinul reformelor convenite. Parlamentul European și Consiliul UE sunt invitate să adopte cele 

două propuneri legislative menționate în cursul anului 2018. 

 O comunicare care precizează posibilele funcții ale unui ministru european al 

economiei și finanțelor, [COM (2017) 823], care ar urma să ocupe postul de vicepreședinte al 

Comisiei Europene și să prezideze Eurogrup-ul, această situație fiind permisă în temeiul tratatelor 

UE în vigoare. Prin reunirea responsabilităților existente și a cunoștințelor de specialitate 

disponibile, acest nou post ar îmbunătăți coerența, eficiența, transparența și răspunderea 

democratică a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE și zona euro, cu 

respectarea deplină a competențelor naționale. Ajungerea la o înțelegere comună privind rolul 

ministrului până la jumătatea anului 2019 ar permite înființarea acestui post odată cu formarea 

următoarei Comisii Europene. În momentul respectiv, Eurogrup-ul ar putea decide, de asemenea, 

să aleagă respectivul ministru în funcția de președinte pentru două mandate consecutive, în 

vederea alinierii mandatelor. 

Comisia Europeană își fundamentează acest pachet de propuneri pe rezultatele unui nou 

sondaj Eurobarometru Flash privind zona euro, (făcut public concomitent cu prezentarea 

pachetului de comunicări), care indică faptul că 64 % dintre respondenți consideră că moneda 

euro este un lucru bun pentru țara lor. 

Pachetul publicat de Comisia Europeană face parte din Foaia de parcurs a președintelui 

Juncker pentru o Uniune mai puternică, mai unită și mai democratică, precum și din Agenda 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0823
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2158
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
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liderilor prezentată de Președintele Consiliului European, dl. Donald Tusk, pentru perioada care 

precede reuniunea de la Sibiu din 9 mai 2019, în cadrul căreia ar trebui să fie luate decizii 

importante cu privire la dezbaterea privind Viitorul Europei, lansată în 2017. Pachetul, care are la 

bază și o serie de idei propuse de Parlamentul European și de președintele Franței, dl. Emmanuel 

Macron, în discursul său de la Sorbona din luna septembrie 2017, a fost prezentat în 

perspectiva Summit-ului euro, care s-a desfășurat într-o configurație deschisă la 15 decembrie 

2017 și în cadrul căruia liderii UE au purtat o primă discuție cu privire la următoarele măsuri care 

trebuie adoptate, și a unei reuniuni speciale planificate să aibă loc în zilele de 28-29 iunie 2018 în 

scopul de a ajunge la decizii concrete. 

II. SPRIJIN PENTRU REFORMELE STRUCTURALE DIN STATELE MEMBRE ALE UE 

Comisia Europeană prevede două componente:  

 un instrument de realizare a reformelor, care să ajute statele membre să își 

onoreze angajamentele;  

 asistență tehnică pentru acțiuni specifice la cererea statelor membre. 

În mai 2018, Comisia Europeană va face propuneri detaliate pentru perioada post-2020, ca 

parte a pachetului de propuneri pentru următorul cadru financiar multianual (CFM).  

În perioada 2018-2020, Comisia Europeană intenționează să dezvolte deja o parte din 

aceste idei, în două moduri. 

În primul rând, pentru a testa ideea unui instrument de realizare a reformelor într-o fază 

pilot, Comisia Europeană propune adoptarea unor modificări specifice la Regulamentul de 

stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene (fondurile 

ESI). Acest lucru le va da statelor membre posibilitatea de a utiliza rezerva de performanță a 

acestor fonduri UE pentru a sprijini implementarea reformelor identificate în cadrul semestrului 

european. 

În al doilea rând, Comisia Europeană propune sporirea asistenței tehnice disponibile 

pentru toate statele membre și crearea unei direcții de acțiune pentru statele membre care se 

pregătesc să adere la zona euro.  

În perioada post-2020, noul instrument ar putea funcționa după cum urmează: 

http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/euro-summit/2017/12/15/
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1. Propunerile de reformă pot fi prezentate chiar de statele membre în programele 

naționale de reformă, pe baza provocărilor identificate în procesul Semestrului european. 

2. Ar urma apoi un dialog structurat între Comisie și statul membru respectiv, pentru a 

conveni asupra unui pachet de angajamente de reformă care să acopere o serie de reforme de 

implementat pe o perioadă de trei ani. 

3. Statele membre ar prezenta un set detaliat de măsuri, etapele de punere în aplicare 

și un calendar pentru finalizare și ar raporta Comisiei Europene cu privire la progresele înregistrate 

odată cu transmiterea programelor naționale de reformă în cadrul semestrului european. 

4. Un al doilea set de reforme ar urma să fie convenit ulterior, de exemplu la cererea 

unui guvern nou ales. 

5. Ar urma să se stabilească o serie de criterii pentru evaluarea progreselor realizate în 

diferite etape. Aceasta ar oferi baza pentru evaluarea realizată în vederea acordării sprijinului 

financiar. 

La începutul anului 2017, în urma unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și 

Consiliul UE au convenit asupra unui Program de sprijin pentru reforme structurale (PSRS).  

Scopul PSRS este să finanțeze asistența tehnică personalizată acordată statelor membre 

pentru a le ajuta în implementarea planurilor de reformă. Sprijinul este disponibil pentru toate 

statele membre, se acordă la cerere și nu necesită cofinanțare. Comisia Europeană propune 

sporirea semnificativă a asistenței tehnice acordate în baza PSRS până în 2020. De asemenea, va 

propune ca aceste activități să continue și după 2020. 

III. SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE CARE SE PREGĂTESC SĂ ADERE LA ZONA 

EURO 

Pentru perioada 2018-2020, Comisia Europeană propune instituirea unei direcții de acțiune 

în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru a oferi sprijin specific statelor 

membre care se pregătesc să adere la zona euro. 

Acesta va fi oferit la cerere și va acoperi toate politicile care pot contribui la atingerea unui 

grad ridicat de convergență, în domenii precum gestionarea finanțelor publice, mediul de afaceri, 

sectorul financiar, piața forței de muncă și a produselor și administrația publică. Statele membre 

interesate pot decide și să redirecționeze părți din bugetul pentru asistență tehnică provenind din 

fondurile structurale și de investiții europene către proiecte care urmează a fi sprijinite prin PSRS. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/structural-support-programme/
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Pentru perioada de după 2020, Comisia Europeană va propune instituirea unui instrument 

de convergență, ca parte a activităților întreprinse în continuarea PSRS. 

Acest sprijin nu schimbă criteriile oficiale de adoptare a monedei euro și este independent 

de procesul oficial de adoptare a monedei unice euro, care face obiectul unui sistem de raportare 

dedicat. 

IV. UN POST DE MINISTRU EUROPEAN AL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR 

Comisia Europeană consideră că un post de ministru european al economiei și finanțelor ar 

contribui la promovarea coerenței, eficienței, transparenței și răspunderii democratice în 

elaborarea politicilor economice în UE. 

Ministrul ar putea acționa în așa fel încât să promoveze interesul general al UE și al 

economiilor din zona euro, atât pe plan intern, cât și la nivel global și ar facilita coordonarea și 

implementarea politicilor economice, reunind responsabilitățile existente și expertiza disponibilă. 

Ministrul ar răspunde în fața Parlamentului European și s-ar angaja în dialoguri periodice 

cu reprezentanții parlamentelor naționale. 

Ideea instituirii postului de ministru european al economiei și finanțelor a fost deja 

discutată în documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare și 

solicitată de Parlamentul European într-o rezoluție din 16 februarie 2017, în timp ce ideea unui 

președinte permanent al Eurogrupului a fost deja analizată la summitul zonei euro din octombrie 

2011 și propusă în Raportul celor cinci președinți din 2015. 

Un ministru european al economiei și finanțelor ar putea fi vicepreședinte al Comisiei, 

președinte al Eurogrup-ului, ar putea supraveghea activitatea noului FME și ar răspunde în fața 

Parlamentului European. Ministrului nu i-ar reveni funcții sau competențe care sunt deja atribuite. 

Acesta ar acționa pentru a crea sinergii între entitățile existente, contribuind astfel la creșterea 

eficienței guvernanței economice în UE și în zona euro. 

Dublul mandat prevăzut de Comisie, prin care ministrul european al economiei și finanțelor 

este, simultan, membru al Comisiei Europene și președinte al Eurogrup-ului, este deja posibil în 

temeiul tratatelor actuale. Articolul 2 din Protocolul nr. 14 privind Eurogrup-ul, anexat la tratate, 

prevede că „miniștrii statelor membre a căror monedă este euro aleg un președinte pentru doi ani 

și jumătate, cu majoritatea de voturi a statelor în cauză”. 
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Ministrului i-ar putea reveni o serie de responsabilități menite să contribuie la consolidarea 

coerenței și eficienței procesului de elaborare a politicilor economice ale UE. Acest lucru ar 

completa și facilita exercitarea competențelor naționale, inclusiv în interacțiunile de la nivelul UE, 

fără a aduce atingere prerogativelor naționale și fără a crea suprapuneri cu funcții naționale. 

Ministrul ar răspunde de promovarea interesului general al UE și al economiilor din zona 

euro, acționând ca interlocutor cheie în raport cu instituțiile și organismele UE, cu statele membre 

și cu publicul larg. Acest rol se extinde la interacțiunea cu partenerii internaționali, ministrul 

urmând, de exemplu, să reprezinte UE la reuniunile instituțiilor financiare mondiale. 

Ministrul ar promova și susține coordonarea și implementarea reformelor în statele 

membre. De asemenea, ar răspunde de identificarea unei politici bugetare adecvate pentru zona 

euro în ansamblu. În plus, ar putea coordona utilizarea instrumentelor bugetare relevante ale UE 

și ale zonei euro pentru a maximiza eficiența și eficacitatea lor în realizarea priorităților de politică 

ale UE. 

Comisia Europeană invită Parlamentul European și Consiliul UE ca până la jumătatea lui 

2019 să reflecteze asupra ideilor prezentate ca parte a acestui pachet de măsuri, pentru a înțelege 

mai bine rolurile și funcțiile unui ministru european al economiei și finanțelor. 

Crearea unui post de ministru european al economiei și finanțelor ar putea fi realizată 

secvențial, în cadrul stabilit de prevederile juridice fundamentale din TFUE: 

 rolul ministrului ca vicepreședinte al Comisiei Europene ar urma să fie definit odată 

cu numirea viitoarei Comisii Europene, începând cu noiembrie 2019. 

 Eurogrup-ul ar putea conveni în mod informal să îl desemneze pe ministru în funcția 

de președinte al Eurogrup-ului pentru două mandate consecutive, realizând astfel o aliniere a 

mandatului său cu cel al Comisiei Europene. 

V. IMPLICAȚIILE UNEI CONSOLIDĂRI EXCESIVE A UEM 

Din punct de vedere economic, în privința acestor noi propuneri de aprofundare a UEM, 

Comisia Europeană recunoaște în comunicatele sale că, înainte de criză, convergența creșterii 

economice s-a realizat doar parțial printr-o creștere neechilibrată, care în unele țări a alimentat 

"bule" economice nesustenabile și de diferite tipuri.  

Cu toate acestea, diferențele de competitivitate au persistat până la criză și s-au redus 

parțial, însă doar datorită "devalorizărilor interne" economice și sociale din perioada recentă. De 
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asemenea, este surprinzător faptul că noul document al Comisiei Europene privind aprofundarea 

UEM, prezentat anul trecut, nu se discută suficient despre diferitele poziții ale balanței contului 

curent (respectiv, deficite excesive în unele țări, dar și excedente prea mari în altele) în zona euro 

și implicațiile diverse, impredictibile, ale acestor oscilații în plan macroeconomic. Aceste oscilații 

pot slăbi rezistența la șocuri macroeconomice pe termen mediu și lung, (precum: crize ale 

sistemului financiar și ale cursului de schimb, criza datoriilor suverane rămasă nesoluționată până 

în prezent, crize economice din afara Europei, etc), a economiilor statelor UE din zona euro și din 

afara acesteia.  

În plus, după cum s-a demonstrat în mod cert încă din timpul crizei economice globale 

recente, lipsa instrumentelor de stabilizare macroeconomică, (împreună cu absența evidentă a 

ratelor de schimb flexibile în cadrul uniunii monetare) și limitările instituționale ale BCE, (în 

calitate de creditor de ultimă instanță pentru emisiunile de obligațiuni suverane), pot fi 

dăunătoare pentru țările periferice din zona euro, cum ar fi: Grecia, Cipru, Spania sau Italia. 

Mai important decât aspectele menționate mai sus, nu ar putea exista o discuție adecvată 

privind regulile fiscale și politicile economice, în mare măsură pro-ciclice (pro-austeritate), 

adoptate în toate țările din zona euro ca răspuns principal la criza datoriilor suverane din UE. Prin 

aprofundarea (consolidarea) UEM pe cale juridică, în mod supranațional, limitând drastic 

capacitatea statelor membre din zona euro de a interveni în privința propriilor politici economice 

la nivel național, nu se va putea înregistra un progres veritabil, sustenabil și eficace în cazul 

politicii fiscale comune – un deziderat important și mai vechi al UE. Comunitatea economiștilor1 și-

a exprimat îngrijorarea că deciziile juridice și politice ale instituțiilor UE nu vor putea substitui pe 

termen mediu și lung rezultatele abordării economice pragmatice.  

Deși Comisia Europeană recunoaște că, în viitor, astfel de reguli ar putea fi simplificate și că 

"unii văd regulile de astăzi ca fiind prea lejere, alții le consideră excesiv constrângătore", nu se fac 

remarci elocvente despre subestimarea multiplicatorilor fiscali recunoscut și de FMI și eșecul așa-

numitei "austerități expansioniste" promovate de executivul european de la Bruxelles în ultimii 

ani. 

Rolul reformelor structurale pentru creșterea economică poate fi supra-accentuat de către 

Comisia Europeană, sugerând de asemenea noi mecanisme de stimulare pentru adoptarea lor de 
                                                            
1 Un exemplu în acest sens: Grupul de reflecție Bruegel, (Bruxelles, 2017): Can the EMU survive a multi speed Europe?: 

http://bruegel.org/2017/03/who-would-bet-on-currency-unions-after-emu-crisis/.  

http://bruegel.org/2017/03/who-would-bet-on-currency-unions-after-emu-crisis/
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către statele membre ale UE. Cu toate acestea, în contextul crizei economice recente, lipsa unui 

stimulent eficient al stimulării cererii agregate nu a fost suficient subliniată în noile propuneri ale 

Comisiei. Totodată, nu se menționează precizări tehnice precum metodele de calcul a "decalajelor 

de ieșire", a "deficitele structurale" rezultate și componentele structurale și ciclice ale evoluției 

șomajului. Scăderea investițiilor publice a afectat atât cererea, cât și oferta, (cauzând pierderi de 

ritm în tendințele din domeniul ocupării forței de muncă și în dinamica productivității). 

Finalizarea UEM a fost solicitată recent de mulți factori de decizie politică și de economiști 

cercetători din Europa. Este adevărat că pași mult mai cuprinzători către "uniunea economică" 

deplină a întregii UE nu sunt fezabili din punct de vedere politic în prezent. Germania s-a 

pronunțat deschis împotriva acestui proiect ambițios – fostul ministru german al finanțelor, dl. 

Wolfgang Schauble, a exprimat în repetate rânduri prudența țării sale față de măsuri de 

consolidare a unor proiecte majore ale Comisiei Europene precum uniunea bancară și emiterea 

obligațiunilor suverane ale UE.  

Deși Germania și alte țări ale UE ar putea fi asigurate prin sisteme de stimulare adecvate, 

astfel încât partajarea riscurilor să meargă mână în mână cu reducerea riscurilor pe termen lung, 

fără o îmbunătățire puternică a situației ocupării forței de muncă și a veniturilor cetățenilor din 

țările din zona euro periferică, cele mai afectate de criza lungă, (Grecia, Cipru, Spania, Italia sau 

Slovenia) devin destul de dificile depășirea lipsei de încredere, a creșterii mișcărilor populiste și 

neîncrederea generală privind adâncirea procesului de integrare europeană. 

 Cu toate că oficialii UE citează sprijinul popular ridicat pentru moneda unică 

(conform sondajului Eurobarometru din luna decembrie 2017), se pare că în ultimul deceniu, în 

mai multe țări, proiectul european a fost asociat din ce în ce mai mult cu criza economică și 

austeritatea prelungită, oportunități și creștere economică reduse. Totodată, este greu de crezut 

că dacă un stat membru important, cum ar fi Grecia sau Italia, a părăsi cadrul UEM, moneda euro 

și reglementările aferente acesteia ar mai putea supraviețui. 

 În special, Comisia Europeană nu accentuează într-o măsură suficientă situația 

dramatică a tinerilor din mai multe țări din zona euro (în funcție de rata șomajului și a ratei 

indicatorului NEET). Nu se menționează că sprijinul tinerilor generații este esențial pentru viitorul 

unui proiect european, așa cum au visat părinții fondatori ai proiectului Uniunii Europene. Pentru 

asigurarea acestui sprijin, problemele macroeconomice actuale ale Uniunii nu pot fi transferate în 

responsabilitatea generației tinere din prezent.  

europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5312_ro.pdf
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 Astfel, situația economică și socială ar trebui să fie rapid ameliorate în toate țările 

din zona euro, continuând politica monetară acomodativă, cu soluții mai eficiente pentru 

împrumuturile bancare neperformante și alte probleme structurale ale sectorului financiar-

bancar. Totuși, acest lucru ar trebui să fie însoțit de politici fiscale mai favorabile creșterii 

economice, sporind, de asemenea, ponderea investițiilor publice în bugetele naționale și pe 

finanțele europene. O "regulă de aur" privind bugetele naționale pare o opțiune mai ușoară, dar, 

din mai multe motive, aceasta poate fi o a doua soluție optimă în ceea ce privește utilizarea unui 

anumit buget al zonei euro. Numai după consolidarea redresării economice, reducerea șomajului 

(în special în rândul tinerilor) și îmbunătățirea condițiilor sociale, opinia publică din zona euro va 

deveni într-adevăr mult mai favorabilă față de pașii juridici și politici necesari continuării integrării 

europene. 
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