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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 

domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 

puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

 

Am fost dintotdeauna un european convins. M-am născut într-o epocă în care țările europene 

construiau noi relații, în locul războiului și al distrugerilor care au afectat continentul nostru 

de-a lungul istoriei. Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene a fost semnat 

chiar în orașul meu natal, când eram copil. De atunci, am continuat să locuiesc la Roma, iar 

proiectul european a fost mereu un element constitutiv al conștiinței mele politice.  

 

M-am simțit dintotdeauna motivat de serviciul public, încă din perioada studiilor mele de 

științe politice. Am fost jurnalist politic pentru mulți ani și sunt pe deplin conștient de 

importanța adevărului și a transparenței. Ulterior, am trecut de la jurnalism la politică, mai 

întâi în calitate de consilier la primăria Romei, apoi de membru al Parlamentului italian timp 

de 18 ani, ministru al comunicațiilor, ministru pentru afaceri externe și prim-ministru. 

Deplasările frecvente la Bruxelles pe care le-a implicat exercitarea acestor funcții mi-au 

consolidat convingerea că țările noastre nu pot prospera decât împreună. În martie 2017, ca 

prim-ministru, am avut privilegiul de a organiza celebrarea celei de a 60-a aniversări a 

Tratatelor de la Roma. Găsirea unui consens între șefii de stat și de guvern europeni și 

instituțiile UE a fost un succes major. 

  

Activitatea de ministru pentru afaceri externe m-a ajutat să înțeleg în profunzime implicațiile 

pe care relațiile noastre internaționale le au asupra prosperității noastre. Am contribuit la 

eforturile intense care au fost necesare pentru a defini poziții comune cu privire la subiecte 

deosebit de importante pentru Uniunea Europeană, precum retragerea Regatului Unit din UE. 

În timpul președinției italiene a G7, am colaborat strâns cu țările care împărtășesc aceeași 

viziune și cu toți membrii G7, astfel încât să creăm condițiile pentru atingerea unui consens cu 

privire la principalele provocări geopolitice și economice pe plan mondial. 
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Președinta aleasă a subliniat că viitoarea Comisie va avea un caracter geopolitic, care, în 

lumea de astăzi, este deosebit de relevant în domeniul economic și fiscal. Pe întregul 

continent se constată o creștere a nemulțumirilor cu privire la distribuția oportunităților și la 

capacitatea guvernelor de a asigura o contribuție echitabilă din partea tuturor cetățenilor și a 

tuturor întreprinderilor. Internaționalizarea capitalurilor și a veniturilor mobile este o realitate, 

iar niciun guvern nu poate aborda de unul singur consecințele acestui fenomen. Dacă voi fi 

confirmat, eforturile mele pentru a asigura o impozitare echitabilă și eficace vor fi ghidate de 

necesitatea de a continua să promovăm o economie socială de piață, atât de importantă pentru 

bunăstarea noastră.  

  

O prioritate majoră a noului mandat va fi aceea de a răspunde în mod eficace stării de urgență 

climatică în fața căreia ne aflăm. Este vorba, prin excelență, de o problemă care nu cunoaște 

frontiere. Sunt pe deplin implicat în acest domeniu, încă de când lucram ca redactor al revistei 

„Noua ecologie” („La nuova ecologia”), în urmă cu 35 de ani. Pentru a aborda această 

provocare vor fi necesare măsuri pe numeroase fronturi, iar politica economică și fiscală va 

juca un rol esențial pentru a asigura finanțarea și stimulentele necesare în vederea restabilirii 

sănătății planetei noastre. 

  

Supravegherea economică va reprezenta o parte centrală a portofoliului meu. Creșterea 

favorabilă incluziunii și durabilitatea mediului trebuie să meargă mână în mână. În timpul 

crizei economice, ca membru al Parlamentului, am înțeles cât este de important să protejăm 

sustenabilitatea finanțelor publice și, în același timp, să putem oferi sprijinul economic 

necesar în perioade dificile. Pe parcursul mandatului meu, mă angajez să stabilesc o agendă 

politică prin care să sprijinim creșterea economică și să asigurăm un echilibru adecvat între 

sustenabilitatea pe termen lung și flexibilitatea necesară pentru a soluționa problemele pe 

termen scurt, cu respectarea ansamblului de norme convenite la nivelul UE. În colaborare cu 

Parlamentul European, voi propune crearea unui Sistem european de reasigurare pentru 

indemnizațiile de șomaj, care să ofere sprijin la nivelul UE pentru cei care au nevoie atunci 

când au nevoie de ajutor. Prin intermediul InvestEU și al Planului de investiții pentru o 

Europă durabilă, mă voi strădui să asigur investițiile extrem de necesare pentru atingerea 

obiectivelor noastre generale, în special în ceea ce privește neutralitatea climatică și tranziția 

digitală. 

  

Angajamentul pe care mi l-am asumat față de egalitatea de gen reflectă angajamentul meu față 

de liberalism și democrație. Salut echilibrul atins în această privință în cadrul colegiului și 

cred că este important să dăm exemplu. Îmi propun să ating acest scop și la nivelul cabinetului 

meu; astfel, echipa mea va deveni mai puternică și mai aptă să reprezinte necesitățile și 

prioritățile tuturor cetățenilor din întreaga Europă. 

  

În cadrul Comisiei von der Leyen, voi acționa independent de orice influență externă și voi 

respecta principiul colegialității. Voi lucra numai în calitate de european, dar cu același nivel 

de pasiune și implicare cu care am lucrat pentru Italia și pentru Roma. Mă angajez să respect 

litera și spiritul normelor etice stabilite în tratat, în deplină transparență.  

 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice sunteți 
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pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 

procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

 

Răspunderea și controlul parlamentar sunt pietrele de temelie ale democrației și, prin urmare, 

ale valorilor noastre comune europene. În calitate de reprezentant ales timp de aproape două 

decenii, precum și de ministru și prim-ministru răspunzător în fața Parlamentului național, am 

experimentat răspunderea democratică din ambele perspective. Transparența și implicarea 

puternică a Parlamentului European sunt esențiale pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în 

Uniunea Europeană. Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar pentru economie, voi 

colabora strâns cu Parlamentul și cu membrii săi în toate etapele procesului de elaborare a 

politicilor și ale dialogului politic. În acest scop, voi respecta pe deplin dispozițiile Acordului-

cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, precum și dispozițiile 

Acordului interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare.  

 

Ca fost parlamentar și fost jurnalist, cred că buna guvernanță și legitimitatea trebuie să se 

bazeze pe transparență, deschidere, încredere și dialog constant. Orientările politice și 

scrisorile de misiune elaborate de președinta aleasă von der Leyen reflectă pe deplin aceste 

principii și subliniază intenția de a consolida relația privilegiată dintre Parlamentul European 

și Comisie. Sprijin pe deplin angajamentul său de a implica mai strâns Parlamentul European 

în chestiunile legate de guvernanța economică, inclusiv intenția sa de a se prezenta în fața 

Parlamentului European înainte de fiecare etapă-cheie a semestrului european. De asemenea, 

salut și susțin angajamentul președintei alese de a da curs rezoluțiilor Parlamentului adoptate 

cu majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiilor 

proporționalității, subsidiarității și mai bunei legiferări.  

 

Dacă voi fi confirmat, în munca mea de comisar voi considera că Parlamentul și Consiliul au 

un rol la fel de important în calitate de colegiuitori și mă voi asigura că această egalitate se 

reflectă și în modul de comunicare a informațiilor în domeniile pentru care sunt responsabil. 

Nu este vorba doar de o cerință legală, ci și de un imperativ pentru un comisar care, ca 

membru al colegiului, răspunde direct în fața membrilor aleși ai Parlamentului European. La 

nivel personal, ca susținător puternic al democrației și ca european convins, consider că este 

vorba de o prerogativă. Îmi exprim disponibilitatea de a participa în mod regulat la triloguri, 

precum și la ședințele plenare și reuniunile comisiilor, pentru a asculta punctele de vedere ale 

Parlamentului European și a răspunde la preocupările acestuia. De asemenea, voi asigura 

transmiterea directă și regulată de informații către președintele Parlamentului și comunicarea 

directă cu membrii comisiilor. Ca fost jurnalist, cred că cetățenii trebuie să fie informați în 

legătură cu politicile și dezbaterile europene, iar membrii Parlamentului sunt cei mai în 

măsură să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv. De asemenea, mă voi asigura că 

Parlamentul European primește informații în mod regulat, în special înainte de evenimente 

majore și în etapele-cheie ale negocierilor internaționale din domeniile pentru care voi fi 

responsabil. 

 

Președinta aleasă von der Leyen este în favoarea unui drept de inițiativă pentru Parlamentul 

European. Președinta s-a angajat ca în viitor Comisia să dea curs rezoluțiilor Parlamentului 

adoptate cu majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a 

principiilor proporționalității, subsidiarității și mai bunei legiferări. Susțin pe deplin acest 

obiectiv. 
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În contextul angajamentului privind un parteneriat consolidat între viitorul colegiu și 

Parlamentul European, voi lucra în strânsă cooperare cu Parlamentul în toate etapele 

dezbaterii rezoluțiilor în temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să colaborez 

îndeaproape cu comisiile parlamentare relevante și voi fi activ și prezent în timpul pregătirii 

rezoluțiilor menționate anterior. Sunt ferm convins că astfel vom îmbunătăți dialogul și vom 

consolida încrederea și sentimentul că lucrăm împreună pentru a atinge un scop comun.  

Dacă voi fi confirmat, îmi voi asuma întreaga răspundere politică pentru activitățile din 

domeniul meu de competență. Comisia Europeană are un rol esențial ca gardian al tratatelor și 

al moștenirii lăsate de părinții fondatori ai Uniunii Europene, iar eu voi fi onorat să servesc 

această instituție. Ca viitor comisar, voi apăra și voi promova în mod activ interesul general al 

Europei și voi acționa mereu în conformitate cu principiul colegialității. Voi colabora 

îndeaproape cu vicepreședintele executiv desemnat Valdis Dombrovskis și cu ceilalți membri 

ai colegiului pentru a îndeplini cele șase priorități stabilite de președinta aleasă Ursula von der 

Leyen, în special pentru a contribui la asigurarea unei creșteri economice durabile și 

favorabile incluziunii în Europa și la aprofundarea uniunii economice și monetare, promovând 

în același timp rolul de lider mondial al Europei. Pentru a răspunde cererilor îndreptățite ale 

europenilor de prosperitate, stabilitate și protecție, atât colegiul, cât și instituțiile UE trebuie 

să lucreze împreună, în vederea îndeplinirii unui obiectiv comun. 

  

 

3.  Care este poziția dumneavoastră față de aplicarea Pactului de stabilitate și creștere? 

Care sunt intențiile dumneavoastră în legătură cu viitoarea revizuire a cadrului 

bugetar al UE, în special în ceea ce privește efectele prociclice, investițiile, 

dezechilibrele macroeconomice și simplificarea normelor?  

 

Pactul de stabilitate și de creștere are obiectivul de a garanta că statele membre își 

coordonează politicile fiscal-bugetare și asigură soliditatea finanțelor publice, doi factori 

esențiali pentru a promova creșterea economică și a menține stabilitatea. Pactul urmărește să 

prevină și, dacă este necesar, să corecteze deficitele excesive pentru a menține datoriile la 

niveluri sustenabile. Fără a aduce atingere acestui obiectiv privind sustenabilitatea, Pactul de 

stabilitate și de creștere are, de asemenea, scopul de a permite o stabilizare macroeconomică 

bazată pe măsuri fiscal-bugetare. Având în vedere diferențele dintre statele membre în ceea ce 

privește condițiile economice și ponderea datoriei în PIB, precum și preferințele naționale 

privind ritmul adecvat de reducere a datoriei, reconcilierea obiectivelor de sustenabilitate și de 

stabilizare constituie o provocare. De asemenea, diferențele amintite fac mai complexă găsirea 

unui consens cu privire la traiectoria de ajustare adecvată și asumarea acesteia. Dacă voi fi 

confirmat în calitate de comisar pentru economie, voi urmări, în conformitate cu Orientările 

politice ale președintei alese von der Leyen, aplicarea de către Comisie a Pactului de 

stabilitate și de creștere, cu utilizarea deplină a flexibilității permise de norme. În contextul 

actual caracterizat de rate deosebit de scăzute ale dobânzii, această abordare ne va ajuta să 

imprimăm o orientare fiscal-bugetară mai favorabilă creșterii în zona euro, fără a renunța însă 

la responsabilitatea fiscal-bugetară. În plus, investițiile și reformele structurale sporesc 

potențialul de creștere, contribuind astfel semnificativ la asigurarea caracterului sustenabil al 

datoriei. După cum am menționat în scrisoarea de misiune, sarcina mea este să mă asigur că 

politica economică încurajează creșterea durabilă și oferă protecția și stabilitatea de care au 

nevoie cetățenii europeni. 

 

Sunt conștient de faptul că reforma din 2011 a Pactului de stabilitate și de creștere a introdus 

revizuiri periodice ale regulilor politicii fiscal-bugetare. În acest context, Comisia trebuie să 



 

 – 5 –   

publice, până la sfârșitul anului, o evaluare a cadrului fiscal-bugetar al UE. Consiliul bugetar 

european a adus deja o contribuție importantă la acest proces. Revizuirea va realiza un bilanț 

al Pactului de stabilitate și de creștere și va evalua experiența acumulată până în prezent în 

aplicarea normelor. Aceasta va oferi, de asemenea, orientări pentru viitor. Consultarea 

ulterioară a statelor membre și a părților interesate va permite un schimb de opinii și va oferi 

posibilitatea de a reconcilia pozițiile polarizate, pentru restabilirea încrederii. Experiența mea 

de prim-ministru m-a făcut și mai conștient de faptul că găsirea unui consens depinde în mare 

măsură de existența încrederii, de menținerea angajamentelor asumate și de eforturile 

susținute pentru îndeplinirea unor obiective comune. Într-adevăr, asumarea responsabilității și 

asigurarea respectării efective a normelor vor fi esențiale în următorii ani. Revizuirea va oferi 

baza necesară pentru a evalua dacă se justifică actualizarea normelor. Aceasta va fi, de 

asemenea, ocazia de a trece în revistă alte elemente ale pachetului privind guvernanța 

economică, în special procedura privind dezechilibrele macroeconomice, care oferă un cadru 

de supraveghere a evoluțiilor economice care nu intrau în sfera coordonării înainte de criza 

financiară, cum ar fi dezechilibrele externe, competitivitatea, piețele locuințelor sau creșterea 

rapidă a nivelurilor datoriei private. Procedura privind dezechilibrele macroeconomice a 

permis extinderea domeniului de aplicare a supravegherii și va trebui să o punem în aplicare 

astfel încât să corecteze dezechilibrele externe actuale. 

 

 

4. Cum intenționați să reformați semestrul european? Cum veți contribui la întărirea 

responsabilității democratice? Ce părere aveți despre includerea criteriilor sociale și de 

mediu? 

 

De la crearea sa în 2011, semestrul european a evoluat în permanență. În prezent, acesta 

abordează numeroase dimensiuni ale politicii sociale și economice. În mod justificat, s-a pus 

un accent din ce în ce mai mare pe aspectele sociale: aproape jumătate din recomandările 

specifice fiecărei țări se referă la aspecte legate de ocuparea forței de muncă, educație, 

sănătate și politica socială. Pe de altă parte, după cum a subliniat președinta aleasă, politicile 

economice recomandate în cadrul semestrului european ar trebui să asigure echilibrul între 

drepturile sociale, neutralitatea climatică a Europei și competitivitatea economică. Instituirea 

Pilonului european al drepturilor sociale a reprezentat o realizare majoră și exprimă un 

angajament clar față de economia socială de piață europeană. Viitoarea Comisie se angajează 

să prezinte un plan de acțiune pentru punerea în aplicare integrală a Pilonului european al 

drepturilor sociale și sunt mândru să fiu însărcinat cu coordonarea lucrărilor de instituire a 

unui Sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj. Doresc ca semestrul 

european să sprijine aceste inițiative majore și să ajute statele membre în ceea ce privește 

promovarea convergenței în sens ascendent și progresele în direcția echității sociale și a 

bunăstării, inclusiv prin acordarea unei atenții sporite efectelor distributive ale politicilor 

recomandate. Voi contribui la îndeplinirea angajamentului președintei alese de a reorienta 

semestrul european astfel încât acesta să integreze obiectivele de dezvoltare durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite. 

  

Europenii s-au exprimat cu tărie și claritate cu privire la importanța chestiunilor legate de 

climă și de mediu. Încă de la începutul carierei mele politice, am acordat o importanță 

deosebită aspectelor de mediu. Cred cu tărie că relevanța acestora la nivelul întregii economii 

ar trebui să fie mai bine recunoscută în contextul coordonării politicilor economice și sociale. 

Obiectivul general ar trebui să fie acela de a asigura o corespondență politică strânsă între 

semestru și diversele dimensiuni ale obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, menținând, în același timp, accentul pe principalele provocări de politică 
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economică cu relevanță macroeconomică. Mă angajez să iau primele măsuri în această 

direcție încă din viitorul ciclu al semestrului european.  

  

Valoarea reală a semestrului european este aceea de a coordona politicile noastre cu privire la 

aspectele de interes comun legate de prosperitatea economică durabilă, astfel încât toate 

statele membre să răspundă celor mai presante provocări. Avem datoria de a asculta și de a 

acționa în conformitate cu interesele Europei. Avem datoria de a asculta societățile noastre, 

partenerii sociali și, cel mai important, generația actuală de tineri europeni, care ne arată cât 

este de important să acționăm împreună. Pentru a aduce o reală schimbare în bine, importanța 

unui dialog politic veritabil este neprețuită, inclusiv atunci când reformele sunt complexe și 

necesită timp. Asumarea recomandărilor politice formulate în cadrul semestrului european 

determină impactul pe termen lung al acestora pe teren. Consider că ar trebui să acordăm un 

loc mai central strategiilor și angajamentelor de reformă economică ale statelor membre. Voi 

pleda în favoarea aprofundării dialogului cu statele membre cu privire la politicile lor, printr-

un număr sporit de misiuni tehnice și politice în statele membre și prin efectuarea de către 

Comisie a unei evaluări concrete a planurilor de reformă ale acestora. Dacă voi fi confirmat în 

funcție, intenționez să iau inițiativa și să vizitez toate statele membre în prima jumătate a 

mandatului, pentru a discuta principalele provocări economice și sociale cu reprezentanții 

guvernului, cu parlamentele naționale și cu părțile interesate relevante, în special cu partenerii 

sociali și cu societatea civilă.  

  

De asemenea, mă angajez să dezvolt în continuare parteneriatul strâns dintre Comisie și 

Parlamentul European în domeniul guvernanței economice. Comisia ascultă deja cu atenție 

punctele de vedere exprimate de Parlament, inclusiv în cele două rapoarte anuale ale acestuia 

privind semestrul european. Sunt convins că vocea Parlamentului poate fi chiar mai puternică 

și că semestrul reprezintă o modalitate importantă de a colabora mai strâns. Dacă voi fi 

confirmat în funcția de comisar, mă voi prezenta în fața Parlamentului European înainte de 

fiecare etapă a semestrului european, pentru a discuta cu dumneavoastră principalele 

provocări și a examina ce trebuie să facem pentru a le depăși. De asemenea, cred ferm că 

trebuie să ducem mai departe eforturile deja întreprinse pentru a îmbunătăți comunicarea cu 

cetățenii și cu părțile interesate. În calitate de reprezentanți aleși, membrii Parlamentului 

European trebuie să se afle în centrul eforturilor noastre comune de a asculta în mod direct 

parlamentele naționale și cetățenii. Săptămâna parlamentară europeană anuală, care este 

coorganizată de Parlamentul European și reunește parlamentari din întreaga UE, aduce deja o 

contribuție valoroasă în această privință și mă angajez să continui și să intensific schimburile 

noastre comune.  

 

 

5. Ce intenții aveți în legătură cu Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 

guvernanța? 

 

Comisia a propus în decembrie 2017 o directivă care vizează integrarea în dreptul Uniunii a 

substanței Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța, luând în considerare 

flexibilitatea corespunzătoare prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere și identificată de 

Comisie din ianuarie 2015. Propunerea, care încorporează în dreptul Uniunii principalele 

elemente ale tratatului pentru asigurarea unor cadre fiscal-bugetare solide la nivel național și 

este în deplină conformitate cu normele existente, are obiectivul de a le permite părților 

contractante să își îndeplinească angajamentul în această privință. Cu toate acestea, încă nu s-

a primit avizul Parlamentului și nu a existat suficient sprijin din partea Consiliului. Evaluarea 

cadrului fiscal-bugetar al UE până la sfârșitul anului va oferi posibilitatea de a face un bilanț 
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în această privință. Parlamentul European joacă un rol important în asigurarea transparenței 

punerii în aplicare a normelor fiscal-bugetare și a responsabilității democratice.  

 

 

6. Ați putea preciza ce priorități aveți și ați putea detalia foaia de parcurs pentru o 

agendă fiscală a UE? Cum ați promova, în calitate de comisar, un sistem de impozitare 

mai modern, mai simplu și mai echitabil, având în vedere mai ales actuala reformă 

fiscală internațională dirijată de G20 (inclusiv discuțiile privind o rată minimă efectivă a 

impozitului pe profit și necesitatea de a pune capăt practicilor fiscale nocive), 

digitalizarea economiei și agenda UE privind schimbările climatice? Intenționați, dacă 

este cazul, să recurgeți la procedura prevăzută la articolul 116 din TFUE, care face 

posibilă modificarea cerinței privind unanimitatea în domeniul fiscal? 

 

Agenda fiscală a UE pentru anii următori va reflecta provocările cu care ne confruntăm în 

prezent. În primul rând, agenda ambițioasă privind politicile în materie de mediu și climă 

prezentată de președinta aleasă von der Leyen va trebui să includă măsuri decisive în materie 

de politică fiscală. În al doilea rând, combaterea fraudei fiscale, a evaziunii și a evitării 

obligațiilor fiscale la nivelul UE și la nivel internațional va continua să fie esențială, astfel 

încât statele membre să poată continua să colecteze venituri și să pună în aplicare politica 

economică și socială. În al treilea rând, schimbările tehnologice și globalizarea au permis 

dezvoltarea de noi modele de afaceri, care au evidențiat necesitatea unei reforme a cadrului 

internațional privind impozitul pe profit. În plus, politicile fiscale reprezintă un instrument 

important de sprijinire a competitivității UE și de stimulare a investițiilor, a creșterii 

economice și a spiritului antreprenorial pe piața unică. Pentru a profita pe deplin de acest 

potențial, ar trebui să facilităm activitățile transfrontaliere ale întreprinderilor și munca 

transfrontalieră a cetățenilor. Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, aceste considerente 

se vor afla în centrul agendei mele pentru următorii cinci ani, la nivelul UE și prin 

coordonarea politicilor fiscale naționale, și vor contribui la stabilirea priorităților mele. În 

ultimii ani, Parlamentul European a fost un aliat esențial în dezvoltarea agendei fiscale. Sper 

că voi putea conta pe același nivel de sprijin pentru a menține această dinamică și a realiza 

progrese suplimentare împreună. 

  

Impozitarea poate juca un rol direct în realizarea obiectivelor Pactului ecologic european. Prin 

urmare, împreună cu vicepreședintele executiv desemnat responsabil cu Pactul ecologic 

european, voi acționa pentru a mă asigura că sistemul nostru fiscal oferă stimulentele adecvate 

pentru a orienta comportamentul producătorilor, al utilizatorilor și al consumatorilor, asigură 

condiții de concurență echitabile și contribuie la susținerea grupurilor vulnerabile afectate de 

această tranziție. Unul dintre obiectivele principale va fi modernizarea Directivei privind 

impozitarea energiei, care datează din 2003. O evaluare recentă a constatat că directiva este 

depășită și nu mai corespunde nevoilor actuale. În special, aceasta nu mai reflectă 

numeroasele evoluții la nivelul UE și la nivel internațional în domeniul eficienței energetice și 

al schimbărilor climatice. Nivelul de ambiție al modernizării Directivei privind impozitarea 

energiei este strâns legat de modul în care va fi extins sistemul de comercializare a 

certificatelor de emisii. În plus, trebuie să ne asigurăm că tranziția către neutralitatea climatică 

a UE se va realiza într-un mod echitabil și echilibrat din punct de vedere social. Un sistem UE 

de comercializare a certificatelor de emisii mai ambițios, care să îndeplinească obiectivul de 

neutralitate climatică până în 2050, ar trebui să fie însoțit de măsuri pentru a evita relocarea 

emisiilor de dioxid de carbon și a asigura avantajul competitiv al Uniunii. Condițiile de 

concurență trebuie să rămână echitabile; în caz contrar, ne-am confrunta cu reacții negative la 

nivel economic și social, care ar periclita îndeplinirea obiectivelor noastre climatice. Din acest 
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motiv, președinta aleasă a propus introducerea unei taxe pe carbon la frontieră. Aceasta ar 

trebui concepută cu atenție, astfel încât să exercite presiune politică asupra țărilor rămase în 

urmă pentru a le incita să ia măsuri, să asigure faptul că întreprinderile din UE pot concura în 

condiții echitabile, precum și să fie pe deplin compatibilă cu normele Organizației Mondiale a 

Comerțului.  

 

Combaterea fraudei fiscale, a evaziunii și a evitării obligațiilor fiscale este esențială pentru a 

menține viabilitatea finanțelor publice și a asigura finanțarea unor bunuri publice precum 

învățământul și asistența medicală de calitate. În ultimii ani, s-au înregistrat progrese 

substanțiale în ceea ce privește transparența fiscală, cooperarea administrativă și combaterea 

evaziunii fiscale. Rămân însă multe de făcut, iar promovarea acestei agende va fi una dintre 

prioritățile mele. Doresc să simplific viața contribuabililor cinstiți și să concentrez aplicarea 

de sancțiuni asupra celor care nu respectă regulile. Strategia mea se va baza pe trei piloni: i) 

îmbunătățirea securității fiscale și facilitarea respectării normelor; ii) combaterea fraudei și a 

evaziunii; iii) adaptarea cadrului de guvernanță fiscală al UE, în special prin consolidarea 

cooperării între statele membre. Voi continua, de asemenea, eforturile în vederea instituirii 

unui sistem definitiv privind taxa pe valoarea adăugată care să fie invulnerabil la fraudă și 

favorabil pieței unice. Lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii și a evitării obligațiilor 

fiscale nu ar trebui să se limiteze la UE. Ar trebui, de asemenea, să elaborăm măsuri mai 

ferme pentru a lupta împotriva regimurilor fiscale prejudiciabile din întreaga lume. În acest 

sens, lista comună la nivelul UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale a realizat 

progrese fără precedent. UE se află acum în dialog direct cu principalii noștri parteneri în 

chestiuni fiscale. Partenerii noștri au luat măsuri importante pentru a pune capăt practicilor 

fiscale prejudiciabile și pentru a îmbunătăți cooperarea în materie fiscală. Consider că acesta 

este un domeniu în care încă se pot obține îmbunătățiri, în special pentru a găsi un acord 

privind adoptarea unor măsuri de protecție coordonate semnificative care să se aplice țărilor 

incluse pe listă și pentru a îmbunătăți transparența procesului. 

 

Cadrul internațional privind impozitul pe profit nu reflectă realitățile economiei moderne. 

Acesta este prea complex și nu asigură impozitarea profiturilor acolo unde sunt generate. Deși 

aceste probleme nu se limitează la sectorul digital, ele sunt deosebit de clare și presante în 

ceea ce privește impozitarea economiei digitale. Alături de vicepreședinta executivă 

desemnată pentru o Europă pregătită pentru era digitală, mă voi asigura că atât Comisia, cât și 

UE în general conduc eforturile internaționale pentru a găsi o abordare comună cu privire la 

impozitarea economiei digitale, la nivelul G20 și al Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică. Următoarele luni vor fi cruciale pentru a face progrese. Dacă se va 

ajunge la un acord global efectiv, va fi necesar ca punerea în aplicare să fie coordonată la 

nivelul UE, pentru a reduce costurile de asigurare a conformității și a spori securitatea fiscală 

pentru întreprinderi. În cazul în care nu se va ajunge la un acord efectiv la nivel internațional 

până la sfârșitul anului 2020, UE ar trebui să acționeze singură. Vom avea nevoie de o soluție 

la nivelul UE care să răspundă provocărilor economiei digitale, să fie avantajoasă pentru UE 

și să ne permită să ajungem la un acord între statele membre. Sunt, de asemenea, hotărât să 

fac progrese în cadrul UE pentru ca sistemul fiscal să fie mai favorabil întreprinderilor și să 

sprijine mai bine creșterea economică, investițiile și inovarea. Sistemul fiscal al UE trebuie să 

fie mai simplu, mai clar și mai ușor de utilizat. În acest sens, consider că lucrările privind o 

bază fiscală consolidată comună a societăților reprezintă o parte esențială a acestei agende, 

care urmărește ca sistemele fiscale să devină mai simple, mai clare și mai ușor de utilizat. 

 

Pentru a ne asigura că putem răspunde tuturor acestor provocări, sunt convins că, așa cum se 

indică în scrisoarea mea de misiune, ar trebui să valorificăm la maximum clauzele din tratate 
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care permit adoptarea prin codecizie și votul cu majoritate calificată în ceea ce privește 

propunerile din domeniul fiscal. Fiscalitatea este unul dintre ultimele domenii de politică a 

UE în care procesul decizional se bazează exclusiv pe unanimitate. În ultimii ani, noile 

provocări apărute la nivelul UE și la nivel mondial au scos în evidență limitele unanimității în 

domeniul fiscal, care ne afectează capacitatea de a reacționa rapid. În economia digitală și 

mondială de astăzi, UE trebuie să fie în măsură să adapteze mai rapid și mai eficient politica 

sa fiscală la nevoile în schimbare. În plus, conform normelor actuale, Parlamentul European 

are doar un rol consultativ. Dacă Parlamentul ar avea un veritabil rol decizional în cadrul 

procedurii legislative ordinare, procesul decizional din domeniul fiscal ar deveni mai eficient. 

O tranziție progresivă și precis orientată către votul cu majoritate calificată și procedura 

legislativă ordinară ar putea face ca elaborarea politicilor UE în domeniul fiscal să devină mai 

flexibilă și mai democratică. În acest context, articolul 116 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene oferă o posibilitate alternativă pentru utilizarea votului cu majoritate 

calificată. Mecanismul respectiv ar putea fi declanșat în cazul în care există dovezi ale unei 

denaturări a concurenței pe piața internă, ca urmare a unor norme naționale divergente. Sunt 

gata să utilizez această posibilitate în viitor, în cazul în care condițiile legale vor fi îndeplinite.  

 

 

7. Cum ați îmbunătăți în mod concret funcționarea UEM? Care sunt intențiile 

dumneavoastră cu privire la instituirea sistemului european de reasigurare a 

indemnizației de șomaj? 
 

Euro, moneda noastră comună, este un simbol al unității. În ultimii ani am făcut progrese în 

ceea ce privește reînscrierea statelor membre și a economiei zonei euro, în ansamblu, pe 

traiectorii de creștere viabilă și durabilă. Cu toate acestea, economia încetinește și apar riscuri 

la orizont. Pentru a oferi un răspuns politic, trebuie să progresăm rapid în ceea ce privește 

finalizarea uniunii economice și monetare. Aceasta va contribui, de asemenea, la reducerea 

decalajelor persistente din cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește coeziunea socială și 

performanțele economice. Trebuie să tragem învățăminte din acești ani: deși au existat 

progrese, caracterul incomplet al uniunii economice și monetare poate duce la rezultate 

macroeconomice sub nivelul optim. Datorită unor reforme suplimentare, zona euro s-ar putea 

bucura de o creștere mai puternică, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii și ar fi mai 

protejată de perioadele de încetinire a creșterii economice. Aceasta subliniază importanța 

progreselor în direcția aprofundării uniunii economice și monetare, care ar favoriza, de 

asemenea, încrederea pieței, într-un moment în care se profilează riscuri la adresa economiei 

mondiale. Acest lucru este, de asemenea, esențial pentru consolidarea rolului internațional al 

monedei euro și a rolului Europei în guvernanța globală. Trebuie să continuăm să promovăm 

reformele sistemului nostru comun de guvernanță și ale economiilor noastre naționale și, în 

același timp, să instituim un plan de investiții ambițios pentru o Europă durabilă și să lansăm 

viitorul program InvestEU. Trebuie să fim la înălțimea provocărilor actuale. 

 

În Orientările sale politice, președinta aleasă von der Leyen a subliniat că aprofundarea 

uniunii economice și monetare va fi o prioritate în următorii cinci ani. Pe termen scurt, 

urmează să transpunem în rezultate concrete măsurile convenite în cadrul reuniunii la nivel 

înalt a zonei euro din iunie 2019. Acestea includ instituirea unui instrument bugetar pentru 

convergență și competitivitate pentru zona euro, care va sprijini reformele structurale și 

investițiile statelor membre, precum și a unui mecanism comun de sprijin bugetar pentru 

Fondul unic de rezoluție. 
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De asemenea, vor fi necesare eforturi colective suplimentare pentru aprofundarea uniunii 

economice și monetare. O prioritate-cheie este aceea de a face progrese în direcția unei uniuni 

financiare, prin finalizarea uniunii bancare și prin luarea de măsuri suplimentare în domeniul 

uniunii piețelor de capital. O piață de capital puternică, integrată și rezilientă reprezintă cel 

mai bun punct de plecare pentru ca moneda unică să fie utilizată pe scară mai largă pe plan 

internațional, iar finalizarea uniunii economice și monetare va consolida credibilitatea 

acesteia. 

 

Președinta aleasă și-a anunțat intenția de a propune un Sistem european de reasigurare pentru 

indemnizațiile de șomaj. Sistemul ar consolida coeziunea socială, asigurând protecția 

cetățenilor din întreaga UE în cazul pierderii locului de muncă. Datorită acestuia, statele 

membre ar putea să atenueze mai rapid șocurile economice și să evite efectele de propagare 

negative. Este esențial ca modul de funcționare a sistemului să țină seama de o serie de 

constrângeri economice și politice. În special, caracteristicile sale ar trebui să garanteze că: (i) 

nu există transferuri permanente între statele membre; (ii) se acordă sprijin în timp util și 

numai în cazul unor șocuri semnificative; (iii) sistemul nu descurajează statele membre să 

adopte politici fiscal-bugetare solide și să pună în aplicare reformele structurale necesare. 

Ținând seama de aceste constrângeri, instituirea Sistemului european de reasigurare pentru 

indemnizațiile de șomaj rămâne un element esențial pentru finalizarea arhitecturii uniunii 

economice și monetare. 


