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Întrebarea 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 dumneavoastră 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? 

 

Acum treizeci de ani, la 23 august 1989, peste 2 milioane de oameni s-au alăturat pentru a forma 

un lanț viu care s-a întins de-a lungul celor trei țări baltice - Estonia, Letonia și Lituania. „Calea 

Baltică” - ce reprezintă acum un moment de referință al istoriei - a fost o demonstrație pașnică 

împotriva regimului opresiv al Uniunii Sovietice. Popoarele celor trei națiuni baltice și-au făcut 

cunoscută dorința de libertate, democrație și drept la autodeterminare. Națiunea mea, țara mea 

- Letonia și eu am parcurs un drum lung de atunci. Astăzi Europa este unită, Letonia face parte 

din aceasta, iar 500 de milioane de europeni trăiesc în libertate și se bucură de prosperitate. Cu 

toate acestea, nu ar trebui să considerăm că proiectul european este desăvârșit. Timpurile s-au 

schimbat atât de mult că astăzi avem nevoie ca, împreună, să milităm pentru valorile europene, 

să investim în unitate și să răspundem unor noi provocări. În această primăvară am candidat la 

alegerile europene, partidul meu având o poziție pro-europeană fermă. Votanții mi-au 

încredințat mandatul de a acționa în vederea unei Uniuni Europene mai puternice și mai unite. 

Eu cred că acest lucru este în interesul Letoniei și al oricărui alt stat membru. Îndeplinirea 

acestui mandat constituie motivația și sarcina mea fundamentală.   

În ceea ce privește calificările profesionale, am onoarea de a fi vicepreședintele pentru moneda 

euro și dialog social al Comisiei Juncker. Începând cu luna iulie 2016 am răspuns și de 

Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital. Sunt responsabil, 

împreună cu domnul comisar Pierre Moscovici, de guvernanța fiscală și economică a Uniunii 

Europene și conduc activitatea privind consolidarea în continuare a uniunii economice și 

monetare a Europei. Comisia a îmbunătățit semestrul european, dimensiunea socială, creșterea 

economică favorabilă incluziunii și implicarea într-o mai mare măsură a autorităților naționale, 

a partenerilor sociali și a părților interesate bucurându-se de o mai mare atenție în cadrul 

acestuia. Am călătorit în toate statele membre pentru a purta discuții privind evoluțiile 

economice, fiscale și sociale. De 40 de ori am fost în parlamentele naționale și am avut tot atât 

de multe întâlniri cu partenerii sociali naționali.  



 

2 
 

Am obținut progrese în ceea ce privește consolidarea uniunii economice și monetare. Am 

condus activitatea privind finalizarea uniunii bancare și crearea unei uniuni a piețelor de capital. 

Sunt ferm hotărât să finalizez ambele proiecte deoarece acestea vor contribui la robustețea și 

reziliența sistemului economic și financiar al Europei, la sprijinirea creșterii economice și la 

stabilitate. Aș încuraja toate părțile implicate să reînceapă foarte repede demersurile privind 

propunerile de instrumente bugetare prezentate de Comisie, inclusiv instrumentul bugetar 

pentru convergență și competitivitate, dar și privind un instrument de stabilizare bugetară la 

nivelul UE. Actuala Comisie a propus o Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, iar una 

din prioritățile viitoarei Comisii va fi crearea unui Sistem european de reasigurare pentru 

indemnizațiile de șomaj. Am fost, împreună cu doamna comisar Marianne Thyssen, responsabil 

cu elaborarea Pilonului european al drepturilor sociale și cu relansarea dialogului social la nivel 

UE.  

Am preluat funcția de prim-ministru al Letoniei într-un moment în care economia națională se 

afla în declin și trecea printr-o criză financiară gravă. Redresarea economiei și, ulterior, 

aderarea la zona euro cinci ani mai târziu nu ar fi fost posibile fără implicarea constantă a 

partenerilor sociali de-a lungul acestei perioade dificile.  

Am fost prim-ministru al Letoniei în trei guverne consecutive, din martie 2009 până în ianuarie 

2014. Am fost deputat în Parlamentul European (2004 - 2009), activând în cadrul Comisiei 

pentru bugete și, ca membru supleant, în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare. 

Anul acesta am fost ales, pentru a treia oară, deputat în Parlamentul European. Am decis să 

renunț la mandatul meu ca urmare a deciziei guvernului leton de a mă nominaliza comisar 

desemnat. De asemenea, am fost ales, de trei ori (în 2002, 2010 și în 2011), în Saiema 

(Parlamentul Letoniei) și am fost ministru de finanțe al Letoniei în perioada 2002 - 2004.  

În ansamblu, am o activitate politică îndelungată în instituțiile UE - Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliul și Comisia Europeană, ceea ce îmi asigură o experiență practică 

în ceea ce privește modul în care se desfășoară procesul decizional al UE.  

Referitor la agenda strategică viitoare, sunt de acord cu președinta aleasă, Ursula von der Leyen, 

că există provocări majore care testează capacitatea de răspuns a Uniunii Europene, precum 

schimbările climatice, digitalizarea, schimbările demografice, un sistem de comerț internațional 

mai puțin deschis și emergența unor noi puteri. Aceste evoluții vor necesita o transformare 

profundă a economiilor noastre, care va afecta într-o foarte mare măsură societățile noastre, 

schimbând modul în care oamenii vor trăi și munci. În cazul în care voi fi confirmat în funcție, 

ar urma să fiu responsabil cu organizarea și coordonarea activităților de la nivelul întregii 

Comisii pentru a asigura că economia Europei este în serviciul cetățenilor și că ne păstrăm 

modelul nostru unic de economie socială de piață. Aceasta înseamnă promovarea corectitudinii 

și a incluziunii în toate politicile noastre economice, astfel încât tranziția la o economie 

ecologică și la digitalizare să nu se realizeze în detrimentul celor mai vulnerabili membri ai 

societăților noastre. Este necesar să reformăm sistemul fiscal, să investim în educație și în 

actualizarea competențelor și să avem politici sociale care să îi ajute efectiv pe cei mai 

defavorizați. Voi continua să depun eforturi, împreună cu colegii mei, în vederea implementării 

Pilonului european al drepturilor sociale.  

Tranziția la o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei va necesita 

investiții masive, atât din surse publice, cât și din surse private. Pentru a acoperi diferențele, 

pornind de la experiența mea în ceea ce privește politicile de finanțare durabilă, aș acționa în 

vederea elaborării unui nou plan de investiții financiare durabile. Provocarea privind urgențele 

în materie de climă poate deveni o oportunitate pentru întreprinderile europene, dacă acționează 



 

3 
 

rapid. Acestea ar putea dobândi un avantaj competitiv în cursa pentru produse și servicii 

ecologice, și am convingerea că se vor dezvolta la nivel mondial. Creșterea economică și o 

dezvoltare benefică climei nu sunt concepte care se exclud reciproc.   

Trebuie să ne continuăm eforturile în vederea creării unei uniuni economice și monetare solide 

care să-i permită Europei să dobândească o pondere economică deplină la nivel mondial. Este 

necesar să conferim monedei euro un rol mai important pe plan internațional. Aceasta înseamnă 

finalizarea uniunii bancare prin găsirea de soluții care să permită obținerea de progrese în ceea 

ce privește pilonul care lipsește - sistemul european de asigurare a depozitelor. În paralel, ar 

trebui să intensificăm activitatea de combatere a spălării banilor: banii murdari nu au ce căuta 

în băncile europene. Consider că uniunea piețelor de capital reprezintă o prioritate de prim rang 

deoarece aceasta este crucială pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor noastre 

mici și mijlocii, care constituie coloana vertebrală pentru economia noastră și pentru crearea de 

locuri de muncă. Deși în Europa există un imens talent și inovare, pentru întreprinderile noastre 

mici statutul de inovatori de anvergură este un deziderat greu de atins, cel mai adesea din cauza 

unui acces insuficient la finanțare. De asemenea, ca parte a agendei privind aprofundarea 

uniunii economice și monetare, va fi nevoie să continuăm activitatea privind instrumentele 

bugetare.  

Referitor la guvernanța economică, doresc să susțin îmbunătățirile constante aduse semestrului 

european în ceea ce privește o coordonare a politicilor economice în care dimensiunea socială 

are o pondere importantă și să integrez obiectivele de dezvoltare durabilă în aceste eforturi, 

continuând, în același timp, să ne axăm pe aspectele de ordin macroeconomic ale semestrului 

european.  

Proiectul european poate fi credibil doar dacă rămâne deschis pentru membrii săi și pentru cei 

care solicită ajutor atunci când au nevoie. De aceea, dacă voi fi confirmat, doresc să sprijin în 

continuare eforturile statelor membre în vederea aderării la zona euro. Cred că ar trebui, de 

asemenea, să sprijinim țările terțe partenere din vecinătatea noastră extinsă, inclusiv prin 

oferirea de asistență Ucrainei pentru stabilizarea sa economică.  

Doresc să contribui la eliminarea divizării dintre est și vest, care este încă prea prezentă în 

Europa. Echipa mea va reflecta balanța geografică, precum și echilibrul de gen, pe care le-am 

promovat întotdeauna. Susțin cu hotărâre orientarea președintei alese în ceea ce privește 

echilibrul de gen. Acest principiu figurează la loc de cinste în Pilonul european al drepturilor 

sociale. Voi sprijini în mod activ măsuri concrete pentru punerea în aplicare în practică a 

principiului egalității de gen. Voi contribui la dezvoltarea unei noi strategii europene privind 

egalitatea de gen și voi susține măsuri obligatorii privind transparența în materie de salarizare, 

pentru a evidenția diferențele existente în această privință între bărbați și femei. De asemenea, 

voi susține în continuare măsurile de promovare a egalității de șanse dintre bărbați și femei în 

cadrul semestrului european. Susținerea de măsuri în sprijinul participării femeilor pe piața 

muncii este doar unul din exemplele prin care recomandările specifice fiecărei țări pot menține 

egalitatea de gen pe una din pozițiile de prim ordin ale agendei de politici.  

Egalitatea de tratament este importantă din foarte multe puncte de vedere. Aceasta creează un 

sentiment de echitate și incluziune, care îi face pe cetățenii europeni să se simtă parte a 

comunității, aceasta fiind ceea ce ei așteaptă de la noi.  

Mă angajez să respect pe deplin obligațiile de independență și integritate, de imparțialitate și de 

disponibilitate, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
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precum și obligația păstrării secretului profesional prevăzută la articolul 339 din TFUE. Declar 

solemn că voi respecta standardele de etică stabilite la aceste articole și Codul de conduită al 

comisarilor. Mi-am completat și făcut publică declarația de interese, iar în cazul oricărei 

schimbări o voi actualiza fără întârziere.  

Mă angajez, de asemenea, să evit orice luare de poziție și orice situație care mi-ar putea pune 

la îndoială independența, imparțialitatea și disponibilitatea în calitate de membru al Comisiei. 

Nu voi ocupa nicio altă funcție publică și nu voi desfășura nicio altă activitate profesională, 

remunerată sau nu. Mă angajez să o informez fără întârziere pe președinta Comisiei în cazul în 

care ar putea apărea vreo situație care ar putea implica un posibil conflict de interese în 

exercitarea îndatoririlor mele oficiale.  

 

Întrebarea 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 

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? 

 

Sunt onorat de nominalizarea mea pentru funcția de vicepreședinte executiv pentru o economie 

în serviciul cetățenilor. În cazul în care numirea mea va fi confirmată, voi avea rolul important 

de a coordona una din cele șase priorități de prim rang ale orientărilor politice ale președintei. 

Asumându-mi responsabilitatea politică pentru activitățile mele, voi coopera totodată pe deplin 

cu toți membrii colegiului pentru a elabora politici coerente și a îndeplini angajamentele 

stabilite în orientările politice, prin găsirea de sinergii între domeniile de politică, fără a pierde 

din vedere prioritățile. Nu voi precupeți niciun efort pentru a construi o echipă eficace și unită 

care, cred eu, este o condiție prealabilă pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile. 

Împărtășesc opinia președintei alese potrivit căreia „a sosit momentul să reconciliem 

componenta socială și componenta de piață a economiei moderne din ziua de azi.” În cadrul 

Comisiei și împreună cu părțile interesate, intenționez să îndeplinesc rolul de moderator și 

facilitator. Am încrederea că experiența mea dobândită în calitate de vicepreședinte și prim-

ministru mă poate ajuta în această privință. 

Mă bazez pe o relație de strânsă colaborare cu Parlamentul European, cu organismele acestuia 

și cu deputații, în toate etapele procesului de elaborare a politicilor. Voi participa cu regularitate 

la reuniunile plenare și ale comisiilor, voi fi disponibil pentru discuții informale și voi fi în 

contact permanent cu deputații Parlamentului European, în special cu președinții și cu 

coordonatorii comisiilor competente. Îmi voi instrui echipa să stabilească relații strânse, bazate 

pe deschidere, transparență, încredere reciprocă și flux de informații în timp util, cu birourile 

deputaților Parlamentului European. Voi răspunde aspirației președintei alese legate de rolul 

Parlamentului European - de a fi o voce mai puternică în ceea ce privește guvernanța economică 

a Uniunii Europene. Îmi voi exercita rolul de gestionare și organizare a reprezentării Comisiei 

în domeniile mele de responsabilitate, inclusiv pentru a maximiza prezența politică a Comisiei 

la dezbaterile plenare, la reuniunile comisiilor și la negocierile desfășurate în cadrul trilogului.  
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În calitatea sa de instituție europeană ai cărei membri sunt aleși în mod direct, Parlamentul 

European este reprezentantul opiniilor și aspirațiilor cetățenilor, fapt ce conferă legitimitate 

proceselor politice și decizionale ale UE. Comisia răspunde în fața Parlamentului European. 

Principiul responsabilității este extrem de important: contribuie la eficiența și la buna 

guvernanță a Comisiei și îi permite acesteia să își explice pozițiile în diferitele etape ale 

procesului politic și legislativ. Fără a aduce atingere principiului colegialității, îmi asum 

responsabilitatea politică în domeniile care mi-au fost încredințate, în conformitate cu acordul-

cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie. În acest context, pot, 

de asemenea, să vă asigur că relațiile dintre mine, cabinetul meu și serviciile aflate în 

responsabilitatea mea vor avea la bază loialitatea, încrederea, transparența, informarea în 

ambele sensuri și asistența reciprocă.  

Mă voi asigura că echipele comisarilor care lucrează în domeniile care mi-au fost încredințate 

vor analiza și dezbate cu atenție rezoluțiile Parlamentului relevante domeniului lor de activitate. 

Opiniile exprimate de Parlamentul European reprezintă o contribuție foarte valoroasă la 

dezbaterea politică și la obținerea consensului la nivelul instituțiilor UE. Comisia este pregătită 

să dea curs rezoluțiilor în termen de 3 luni.  

Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul la inițiativă al Parlamentului European. 

Aceasta s-a angajat că rezoluțiile Parlamentului European adoptate de către o majoritate a 

membrilor săi vor fi puse în aplicare de Comisie printr-un act legislativ, cu respectarea deplină 

a principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Subscriu pe deplin 

acestui obiectiv ca parte a angajamentului viitorului colegiu de a aprofunda parteneriatul cu 

Parlamentul European, voi colabora îndeaproape cu acesta în fiecare etapă a dezbaterii 

rezoluțiilor în temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să cooperez strâns cu comisiile 

parlamentare relevante și să fiu activ și prezent în cursul pregătirii rezoluțiilor prevăzute la 

articolul 225 din TFUE. Cred cu tărie că acest lucru va contribui la îmbunătățirea dialogului, la 

promovarea încrederii și la crearea sentimentului conlucrării în vederea atingerii unui obiectiv 

comun.  

De asemenea, Comisia va răspunde efectiv la rezoluțiile Parlamentului în trei luni de la 

adoptare, în conformitate cu acordul-cadru, asigurând supravegherea politică a acestui proces.  

În fine, mă angajez să pun pe deplin în aplicare principiul egalității de tratament pentru 

Parlamentul European și Consiliu în calitate de colegislatori, în ceea ce privește accesul la 

reuniuni, informații și documente, aceasta constituind o parte a atribuțiilor mele de membru al 

colegiului, care răspunde în fața deputaților aleși direct ai Parlamentului European. 

 

3. Sunteți responsabil de funcționarea unei economii în serviciul cetățenilor. În ceea ce 

privește cadrul de guvernanță economică, aveți convingerea că este suficient de puternic 

pentru a evita în viitor o criză a balanței de plăți și a datoriei suverane? Ce intenționați 

să faceți pentru a aborda deficiențele de lungă durată ale uniunii economice și monetare, 

și anume lipsa unei funcții de stabilizare și a unei capacități fiscale europene pentru a 

stimula investițiile și a crea locuri de muncă? În plus, confirmați că veți rămâne 

responsabil pentru moneda euro în viitoarea Comisie? 

 

În calitate de vicepreședinte, mă voi asigura că, pentru a crea o economie în serviciul cetățenilor, 

Comisia utilizează toate instrumentele aflate la dispoziție. 
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Euro, moneda comună pentru majoritatea statelor membre ale UE, reprezintă mult mai mult 

decât monedele și bancnotele care se află în portofelele oamenilor. Este un simbol al unității și 

al prosperității europene, ce are la bază o uniune economică și monetară puternică. Astfel cum 

se precizează în scrisoarea de misiune a președintei alese von der Leyen, dacă voi fi confirmat, 

voi coordona grupul de comisari relevant și voi conduce activitatea de aprofundare a uniunii 

noastre economice și monetare, rol pe care l-am avut deja în cadrul Comisiei actuale. Voi 

continua, de asemenea, să conduc activitatea privind rolul internațional al monedei euro. Deci, 

pentru a răspunde la ultima dumneavoastră întrebare, voi răspunde în continuare de moneda 

euro 

În ajunul ultimei crize, Comisia, împreună cu celelalte instituții ale UE și cu statele membre, a 

depus eforturi considerabile, în primul rând pentru a menține stabilitatea și integritatea 

economiilor noastre, iar în al doilea rând, pentru a consolida cadrul nostru de guvernanță. Prin 

Planul de investiții pentru Europa am făcut posibile investiții suplimentare de 433,2 miliarde 

EUR în economia europeană. Am consolidat în mod semnificativ dimensiunea socială a uniunii 

economice și monetare și am promovat o politică fiscală echitabilă. Drept rezultat, economia 

europeană și moneda euro sunt acum într-o formă mult mai bună. Este al șaptelea an consecutiv 

în care avem creștere economică, ocuparea forței de muncă este la un nivel ridicat, șomajul este 

la cel mai scăzut nivel de după criză, iar ratele sărăciei scad. Nu toate statele membre au avut 

rezultate la fel de bune în timpul redresării, dar fără nicio îndoială, stabilitatea generală și 

integritatea economiei europene, și în special stabilitatea zonei euro, sunt mai consolidate în 

comparație cu anii de dinaintea crizei.  

Acum trebuie să pornim de la progresele obținute și să ne pregătim economia pentru 

transformarea importantă necesară abordării noilor provocări prezentate de președinta aleasă 

Ursula von der Leyen în orientările sale politice. Este necesar să depunem eforturi în mai multe 

domenii, în special în ceea ce privește stimularea investițiilor și ajustarea structurii economiei 

noastre. Ar trebui să fim vigilenți față de posibilele riscuri pentru stabilitatea economică și 

financiară și să menținem sustenabilitatea finanțelor publice. O politică bugetară responsabilă 

în acest moment înseamnă și îmbunătățirea calității finanțelor publice și utilizarea marjei de 

manevră bugetare pentru a sprijini investițiile și reformele. 

O provocare majoră o va reprezenta acoperirea deficitului în materie de investiții pentru a 

controla tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al schimbărilor climatice. 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă pe care îl voi coordona își propune mobilizarea de 

investiții în valoare de o mie de miliarde EUR în întreaga UE de-a lungul viitoarei decade. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesar să cooperăm strâns cu mulți colegi din cadrul 

Comisiei și să aducem laolaltă fonduri publice și private, bazându-ne pe InvestEU, pe fondurile 

de coeziune și pe activitatea noastră privind finanțarea sustenabilă. Pentru a sprijini acest lucru, 

până în 2025, Banca Europeană de Investiții ar trebui să dedice jumătate din totalul investițiilor 

sale investițiilor din domeniul schimbărilor climatice. Această activitate trebuie să fie strâns 

corelată cu elaborarea unei noi strategii industriale pe termen lung pentru UE. 

În același timp, uniunea noastră economică și monetară nu este încă completă. Comisia a 

prezentat o serie de propuneri și a lansat o serie de inițiative pentru a completa cadrul de 

guvernanță economică, de exemplu privind uniunea bancară, uniunea piețelor de capital și noile 

instrumente bugetare. Multe dintre acestea au trecut cu succes de etapa procesului legislativ și 

fac parte acum din arhitectura mai puternică menționată anterior. Există și alte propuneri, de 

exemplu privind o funcție de stabilizare bugetară centrală, care sunt încă în dezbatere în 

Parlamentul European și în Consiliu. Sunt convins că funcția de stabilizare bugetară este 

necesară pentru a consolida și mai bine reziliența zonei euro și a UE în fața unor posibile mari 
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șocuri viitoare. Actuala Comisie a prezentat o primă propunere concretă de funcție europeană 

de stabilizare a investițiilor. În cadrul noii Comisii voi lucra pentru a dezvolta un Sistem 

european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj, împreună cu comisarul pentru 

economie și locuri de muncă. Mă angajez, de asemenea, să închei negocierile privind Programul 

de sprijin pentru reforme și privind Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate 

pentru zona euro, în strânsă cooperare cu comisarul pentru coeziune și reforme.  

În noua Comisie, va trebui ca activitatea privind uniunea economică și monetară să avanseze 

ca parte a unei agende mai ample și mai cuprinzătoare care include și investițiile, relațiile 

comerciale libere și echitabile, fiscalitatea echitabilă, politica industrială, piața internă și 

sprijinul mai puternic pentru întreprinderile mici și mijlocii.  

 

4. Care ar trebui să fie cele trei obiective politice principale în cursul următorului mandat 

al Comisiei pentru viitoarea reglementare a sectorului financiar? Cum ați evalua Uniunea 

bancară în prezent și următoarele etape ale finalizării sale, în special pentru a finaliza 

mecanismul comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție și pentru a concepe în mod 

concret un sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS), în ciuda divergențelor 

actuale de opinii dintre statele membre? Includ aceste etape următoare adoptarea de 

către Comisie a unei noi propuneri legislative privind EDIS? Cum intenționați să creșteți 

puterea și siguranța băncilor, să reduceți relevanța lor sistemică și expunerile lor la 

propriile lor datorii suverane, să combinați reducerea creditelor neperformante cu 

protecția consumatorilor în întreaga Uniune și să asigurați condiții de concurență 

echitabile pentru toate băncile europene? Considerați că sectoarele serviciilor financiare 

din UE sunt pregătite pentru un „Brexit fără acord” și ce sectoare necesită eforturi 

suplimentare pentru a fi pe deplin pregătite pentru orice fel de Brexit? Cum apreciați 

pregătirile în domeniul compensării și decontării pentru un „Brexit fără acord”, în special 

în ceea ce privește instrumentele derivate denominate în euro? 

 

Sectorul financiar stă la baza economiei noastre și a societății în ansamblu. Atunci când 

funcționează corect, poate fi un motor al succesului economic și al prosperității. Când eșuează, 

consecințele pot fi devastatoare. Reformele majore pe care le-am pus în aplicare după criza 

financiară mondială au restabilit în mod semnificativ sănătatea sectorului financiar și a celui 

bancar din UE și au promovat redresarea economică în ansamblu. Avem nevoie de un sector 

financiar care să fie sigur, care să sprijine creșterea economică durabilă și să ne ajute să 

răspundem provocărilor globale actuale. În pofida îmbunătățirilor din ultimii zece ani, lecția 

dură pe care am învățat-o din criza financiară mondială a fost că trebuie să rămânem vigilenți 

în orice moment față de posibilele riscuri pentru stabilitatea financiară.  

Primul meu obiectiv politic va fi acela de a mă asigura că sectorul financiar continuă să 

finanțeze economia într-un mod sigur și eficace. În acest context, primul nostru obiectiv va fi 

de a finaliza uniunea bancară și de a continua să construim uniunea piețelor de capital. S-au 

obținut multe progrese în ultimii cinci ani, dar putem face mult mai mult pentru a îmbunătăți 

finanțarea economiei. Al doilea obiectiv politic al meu va fi acela de a mă asigura că finanțarea 

sprijină tranziția către o economie durabilă. Pentru a deveni primul continent din lume neutru 

din punctul de vedere al impactului asupra climei, va fi nevoie de investiții de mii de miliarde 

de euro. Deși sectorul public joacă un rol esențial, și investițiile substanțiale din partea 

investitorilor privați vor fi foarte importante. Europa nu poate acționa singură în aceste 

chestiuni; numai o abordare la nivel mondial poate da rezultate. Prin urmare, ar trebui să 

colaborăm în continuare cu partenerii noștri internaționali pentru a mobiliza investitori privați 
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internaționali din întreaga lume. În al treilea rând, trecerea la o economie digitală transformă 

fiecare aspect al lumii în care trăim. Este necesar să ne asigurăm că politicile noastre sunt 

coerente cu transformarea digitală a sectorului financiar și că întreprinderile pot utiliza aceste 

noi oportunități prin care aduc beneficii clienților lor și economiei în ansamblu. În același timp, 

cadrul nostru juridic trebuie să continue să garanteze o protecție adecvată a consumatorilor și 

investitorilor; de asemenea, trebuie să fim în măsură să atenuăm riscurile atunci când apar, mai 

ales când pot avea un impact asupra stabilității financiare. În fine, voi elabora propuneri pentru 

a asigura că Europa este mai rezilientă la sancțiunile extrateritoriale impuse de țări terțe și că 

sancțiunile stabilite de UE sunt puse în aplicare în mod corespunzător, în principal prin sistemul 

său financiar. În domeniul sancțiunilor, voi colabora strâns cu Înaltul 

Reprezentant/Vicepreședintele. 

Finalizarea uniunii bancare va constitui o prioritate-cheie. Viziunea inițială pentru uniunea 

bancară, din 2012, a fost ambițioasă, radicală și complet nouă. Adesea uităm cât de multe lucruri 

au fost realizate în doar câțiva ani. Astăzi dispunem de mecanisme comune de supraveghere și 

de rezoluție, iar băncile au bilanțuri mai solide. Cu toate acestea, progresele nu au fost la fel de 

importante în cazul unor măsuri-cheie de consolidare a arhitecturii uniunii bancare. De 

exemplu, statele membre discută în continuare despre conceptul unui sistem european de 

asigurare a depozitelor, al treilea pilon, cel care lipsește, al uniunii bancare. Fără a aduce 

atingere prerogativelor instituționale ale Comisiei, rezultatul acestor discuții și poziția 

Parlamentului European ar trebui luate în considerare la stabilirea demersurilor viitoare cele 

mai potrivite în 2020. Angajamentul meu în ceea ce privește sistemul european de asigurare a 

depozitelor este la fel de puternic și este evident că trebuie să construim un consens cu privire 

la această chestiune între statele membre și cu Parlamentul European. Recent, statele membre 

au ajuns la un „acord general” privind reformarea tratatului prin care se instituie Mecanismul 

european de stabilitate, care, de asemenea, va face din acesta mecanismul comun de sprijin 

pentru Fondul unic de rezoluție. Acordul constituie un progres substanțial și voi sprijini în mod 

activ negocierile pentru a se obține rezultate de calitate, susținând, în același timp, încheierea 

rapidă a acestei activități importante. 

Datorită unui număr semnificativ de reforme, băncile din Europa sunt în prezent mult mai 

puternice, au o capitalizare mai bună și un grad de îndatorare mai scăzut și sunt mai bine 

pregătite, în general, să facă față șocurilor economice. În același timp, sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a aborda unele chestiuni rămase nesoluționate.  

Băncile trebuie să fie încurajate să își diversifice și mai mult portofoliile de obligațiuni suverane 

și să reducă „preferința națională” care continuă să fie prea pregnantă și expune prea mult 

băncile riscurilor bugetare ale guvernelor naționale. Nu subapreciez complexitatea și 

sensibilitatea din punct de vedere politic, juridic și tehnic ale acestor aspecte în întreaga UE și 

implicațiile lor în ceea ce privește stabilitatea financiară, de aceea va fi esențială construirea 

unui consens atât în Parlamentul European, cât și cu statele membre.  

Volumul creditelor neperformante a scăzut semnificativ, la aproximativ 3 % pentru UE în 

ansamblu, grație eforturilor decisive întreprinse în ultimii ani de către factorii de decizie, de 

către autoritățile de supraveghere și de către bănci. Cu toate acestea, cifra menționată mai sus 

ascunde diferențe mari între statele membre și între bănci. Pentru a facilita reducerea în 

continuare a nivelurilor creditelor neperformante, ar trebui să ne finalizăm rapid activitatea 

privind piețele secundare și procedura accelerată de executare a garanțiilor reale, ținând seama 

pe deplin de necesitatea de a concepe un sistem care să protejeze consumatorii.  
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În fine, ar trebui să punem în aplicare setul final de reforme Basel III care să completeze cadrul 

prudențial bancar post criză într-un mod prin care să se păstreze particularitățile europene și 

diversitatea sectorului bancar din UE.  

Deși regret profund Brexitul, o retragere ordonată a Regatului Unit este, în mod evident, de 

preferat unui Brexit dezordonat. Cu toate acestea, trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile, 

inclusiv pentru o retragere fără acord. În ceea ce privește aspectele financiare, cred că suntem 

pregătiți atât cât este posibil. Am adoptat numeroase acte juridice în ultimele luni pentru a ne 

ajuta să ajungem în această etapă. Pe baza unei analize comune a Băncii Centrale Europene și 

a Băncii Angliei, serviciile Comisiei au luat măsuri pentru a reduce toate riscurile la adresa 

stabilității financiare în cazul unui Brexit fără acord. O retragere a Regatului Unit din Uniunea 

Europeană fără acord ar putea provoca anumite perturbări în furnizarea serviciilor financiare și 

o anumită volatilitate a pieței financiare. Cu toate acestea, este mult mai probabil ca impactul 

negativ cel mai semnificativ asupra sectorului financiar să provină din efectele Brexitului 

asupra economiei reale. În acest sens, testele de stres au arătat că sectorul financiar este suficient 

de rezilient. Vom continua să monitorizăm îndeaproape evoluțiile pieței și să luăm măsuri 

adecvate, dacă va fi necesar. În domeniul specific al compensării și decontării, UE este, de 

asemenea, pregătită pentru un scenariu în care nu se ajunge la un acord. Comisia a adoptat o 

decizie temporară de echivalență a contrapărții centrale pentru a menține stabilitatea financiară 

a UE 27 în eventualitatea unui Brexit fără acord. În ceea ce privește instrumentele derivate 

extrabursiere necompensate, există dispoziții care să asigure că după Brexit contractele rămân 

valabile, iar serviciile prestate în baza acestora pot continua. În paralel, și dincolo de Brexit, la 

începutul acestui an au fost convenite noi norme pentru a consolida supravegherea 

contrapărților centrale. Aceste norme vor îmbunătăți setul de instrumente de supraveghere ale 

UE, mai ales pentru contrapărțile centrale din țările terțe care au o relevanță sistemică pentru 

UE. 

 

 

5. Cum ați evalua în prezent uniunea piețelor de capital și ce măsuri concrete intenționați 

să prezentați în vederea finalizării UPC pentru a diversifica accesul la finanțare al 

întreprinderilor, pentru a facilita finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, promovând 

în același timp o tranziție către o economie mai ecologică prin intermediul finanțării 

durabile? Serviciile financiare cu amănuntul sunt servicii esențiale și, cu toate acestea, 

sectorul este clasificat în mod constant drept una dintre piețele cu cele mai slabe 

performanțe în ceea ce privește satisfacția consumatorilor, iar actele legislative 

importante nu sunt puse în aplicare sau respectate în mod satisfăcător: ce măsuri veți lua 

pentru a îmbunătăți convergența în materie de supraveghere și asigurarea respectării 

legislației privind protecția consumatorilor în domeniul serviciilor financiare? Care este 

opinia dumneavoastră cu privire la viitoarea revizuire a legislației UE privind combaterea 

spălării banilor? 

 

Uniunea piețelor de capital este esențială pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de 

muncă. Piețele de capital dinamice și integrate, care completează un sector bancar solid în ceea 

ce privește finanțarea economiei noastre, sunt cele mai potrivite pentru a finanța inovarea și a 

crea mai multe oportunități de investiții și o diversificare a riscurilor pentru investitorii 

europeni. Întrucât uniunea piețelor de capital contribuie la partajarea riscurilor în sectorul privat 

între statele membre, aceasta este esențială pentru finalizarea uniunii economice și monetare și 

pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro. S-au obținut progrese substanțiale 

începând din 2015, când a fost lansată uniunea piețelor de capital: au fost adoptate sau aprobate 

11 propuneri legislative, iar Comisia a pus în aplicare sau a lansat peste 50 de măsuri fără 
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caracter legislativ. Cu toate acestea, sunt conștient de faptul că persistă o serie de bariere 

structurale importante. Impulsionarea demersurilor pentru finalizarea uniunii piețelor de capital 

va constitui o prioritate.  

Putem face mai mult pentru a ne asigura că întreprinderile europene au acces la finanțarea de 

care au nevoie pentru a investi și a crea locuri de muncă. În ultimii cinci ani, ne-am concentrat 

cu precădere pe măsurile de consolidare a finanțării bazate pe piață pentru întreprinderile mici 

și mijlocii, cel mai recent prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor de asigurare a 

conformității aferente cotării publice. În vederea continuării acestor eforturi, împreună cu 

vicepreședintele executiv desemnat pentru o Europă pregătită pentru era digitală, voi propune 

o strategie care vizează întreprinderile mici și mijlocii, în special pentru a contribui la 

îmbunătățirea accesului acestora la finanțare. În acest scop, în plus față de alte măsuri, voi 

institui un fond public-privat pentru a sprijini accesul întreprinderilor mici și mijlocii la 

finanțare prin titluri de capital cotate.  

Deși am făcut unele progrese în ultimii cinci ani pentru a elimina barierele structurale în 

domenii importante pentru investițiile transfrontaliere, ar trebui să identificăm cu atenție 

lacunele rămase și să propunem inițiative noi, ambițioase. De exemplu, investitorii menționează 

adesea barierele legate de legislația în materie de insolvență și de procedurile fiscale drept 

obstacole în calea investițiilor transfrontaliere. Comisia, de asemenea, a pledat pentru o 

supraveghere europeană autentică și va trebui să evaluăm dacă normele recent convenite 

privind autoritățile europene de supraveghere vor fi suficiente pentru a sprijini convergența în 

materie de supraveghere în UE.  

Totodată avem nevoie de o strategie pentru a ne îndeplini până în 2050 obiectivul de neutralitate 

în ceea ce privește impactul asupra climei și să atragem capital privat care să contribuie la aceste 

angajamente. În cazul în care voi fi confirmat, intenționez să lansez rapid o consultare publică 

în vederea stabilirii bazelor unei noi strategii de finanțare ecologică, pentru a afla opiniile 

tuturor părților interesate. În mai multe domenii sunt deja necesare eforturi sporite: printre 

altele, ar trebui să consolidăm bazele finanțării ecologice prin explorarea modalităților de 

îmbunătățire a comunicării de către întreprinderi a informațiilor privind durabilitatea și 

cercetarea și ratingurile în acest domeniu. Activitatea privind taxonomia la nivelul UE este 

fundamentală pentru definirea activităților economice care sunt durabile din punctul de vedere 

al mediului. Taxonomia va contribui la combaterea dezinformării ecologice care în prezent este 

foarte răspândită în sectorul financiar și va constitui baza activității noastre privind standardele 

și etichetele, cum ar fi un standard UE privind obligațiunile ecologice sau o etichetă ecologică 

a UE. Voi conduce eforturile de atragere a investițiilor private în activități ecologice, utilizând 

întreaga putere a bugetului UE, prin intermediul unui ambițios Plan de investiții pentru o Europă 

durabilă și prin transformarea Băncii Europene de Investiții într-o bancă a Europei pentru 

combaterea schimbărilor climatice. În plus va trebui să colaborăm strâns cu partenerii noștri 

pentru a conduce eforturile la nivel mondial în vederea extinderii finanțării durabile.  

Sunt convins că nu putem avea o uniune completă a piețelor de capital fără o participare mai 

activă a investitorilor individuali. Mă angajez să acționez în acest sens, astfel încât consumatorii 

din întreaga Europă să aibă acces la produse mai multe și mai bune, mai ușor și în condiții mai 

bune de siguranță, și cu un cost mai redus. Aceasta va necesita o abordare cuprinzătoare la 

nivelul întregii legislații existente. Planul de acțiune privind serviciile financiare de consum a 

adus beneficii concrete, de exemplu prin ieftinirea plăților transfrontaliere între toate statele 

membre ale UE, și ar trebui să reexaminăm punerea sa în aplicare. Ar trebui să identificăm 

soluții pentru a oferi plăți transfrontaliere instant și ieftine și să stabilim o strategie clară de 

aplicare a acestora. În ceea ce privește investițiile, ar trebui să evaluăm dacă normele privind 
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transparența din diversele acte legislative sunt suficient de coerente, de eficace și de adecvate 

pentru era digitală. Ar trebui să ne asigurăm, de asemenea, că toți consumatorii au acces la 

informații complete privind costurile și performanța produselor de investiții. Cu toate acestea, 

piețele financiare cu adevărat integrate pot funcționa corespunzător numai dacă normele sunt 

aplicate și respectarea lor este asigurată în mod consecvent în toate statele membre. Ne vom 

asigura că toate directivele UE din acest domeniu sunt transpuse pe deplin în legislația națională 

la timp și că se dă curs tuturor plângerilor primite de la consumatori și se promovează 

sensibilizarea cu privire la drepturile consumatorilor și instrumentele de soluționare a 

problemelor. Vom analiza cu atenție modificările convenite recent cu privire la sarcinile 

autorităților de supraveghere și atenția mai mare acordată protecției consumatorilor. 

Vom mobiliza, de asemenea, potențialul noilor tehnologii digitale de a furniza oferte mai bune 

consumatorilor europeni, protejând, în același timp, integritatea și stabilitatea sistemului 

financiar european. În acest scop, mă angajez să continui activitatea legată de FinTech și să 

propun o abordare comună a UE privind criptomonedele. 

Combaterea spălării banilor va fi esențială pentru integritatea sistemului financiar. Este foarte 

probabil ca provocările să persiste chiar și după punerea deplină în aplicare a măsurilor recente 

și va trebui să acționăm pe diferite fronturi pentru a îmbunătăți situația. Aceasta va necesita 

punerea integrală în aplicare a legislației Uniunii (a 4-a și a 5-a Directivă privind combaterea 

spălării banilor) și continuarea acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva 

statelor membre care întârzie transpunerea normelor. Ar trebui să ne asigurăm că băncile sunt 

supravegheate într-un mod mai consecvent. Există diferențe semnificative între cadrele de 

combatere a spălării banilor ale statelor membre și între modurile în care normele sunt aplicate 

la nivel transfrontalier. Intensificarea supravegherii pe întreg teritoriul Uniunii constituie în 

mod evident o prioritate. Pornind de la analiza efectuată deja, vom continua să analizăm cele 

mai adecvate modalități prin care să ne asigurăm că supravegherea combaterii spălării banilor 

se realizează la cele mai înalte standarde de calitate în întreaga Uniune. Consider meritoriu 

faptul că sarcini specifice de supraveghere a combaterii spălării banilor și coordonarea acestora 

au fost conferite unui organism al Uniunii. Având în vedere importanța unităților naționale de 

informații financiare în arhitectura actuală, rolul acestora ar trebui analizat cu atenție. În fine, 

va trebui să consolidăm rolul UE în discuțiile la nivel internațional privind combaterea spălării 

banilor, pentru a ne asigura că standardele înalte ale UE sunt mai bine reflectate pe scena 

internațională. 

 

6. În calitate de vicepreședinte executiv al unei economii în serviciul cetățenilor veți fi 

responsabil de coordonarea activităților privind planul de acțiune pentru implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale și veți conduce activitatea de consolidare a 

rolului dialogului social la nivel european. De asemenea, veți conduce activitatea de 

reorientare a semestrului european, astfel încât acesta să integreze obiectivele de 

dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. 

În trecut, parțial ca o consecință a competențelor UE prevăzute în tratate, s-a înregistrat 

un dezechilibru între politicile sociale, de mediu și economice la nivelul Uniunii, iar 

aspectelor economice li s-a acordat un rol mai important. Președinta aleasă a Comisiei, 

Ursula von der Leyen, a subliniat că „în prezent este mai important decât oricând ca 

drepturile sociale, protecția și echitatea să fie în centrul economiei noastre moderne”.  

Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să adoptați și în conformitate 

cu ce calendar pentru a: 
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- implementa Pilonul european al drepturilor sociale și a promova o piață 

europeană a forței de muncă echitabilă, funcțională și fără obstacole; 

- concretiza angajamentul de a pune drepturile sociale, protecția și echitatea în 

centrul economiei noastre moderne, în special în contextul semestrului european, astfel 

încât să se asigure că obiectivele sociale și economice ale Uniunii au o prioritate egală și 

că obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite sunt integrate? 

Permiteți-mi mai întâi să reamintesc faptul că am coordonat lucrările pregătitoare privind 

Pilonul european al drepturilor sociale care a fost proclamat în noiembrie 2017 la Gothenbourg, 

la primul summit social din ultimele două decenii. Cu această ocazie am constatat că există un 

angajament puternic din partea șefilor de stat sau de guvern din UE și din partea Parlamentului 

European pentru o mai bună legiferare și punere în aplicare a drepturilor sociale.  

Sub conducerea președintei alese von der Leyen, voi continua să fac tot ce îmi stă în putință 

pentru ca drepturile și principiile Pilonului european al drepturilor sociale să fie efective și 

relevante pentru cetățenii noștri. În cazul în care voi fi confirmat, voi coordona activitatea de 

elaborare a unui plan de acțiune ambițios pentru punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale; aceasta va fi una din primele mele priorități. Voi analiza toată gama de 

instrumente aflate la dispoziția noastră, legislative sau fără caracter legislativ, finanțarea UE și 

semestrul european. 

Pilonul constituie un angajament politic comun și o responsabilitate comună, ceea ce înseamnă 

că punerea în aplicare va necesita acțiuni atât la nivel european, cât și la nivel național, în 

limitele competențelor care revin fiecăruia și cu respectarea deplină a subsidiarității. Punerea 

în aplicare a pilonului va necesita, de asemenea, un angajament politic activ, în primul rând din 

partea Parlamentului European, a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți 

interesate, și nu în ultimul rând din partea societății civile. Acest lucru a fost subliniat și în 

Agenda strategică a Consiliului European din iunie 2019.  

La nivelul Uniunii, voi colabora cu colegii mei, în special cu comisarul pentru locuri de muncă, 

pentru a prezenta o serie de inițiative concrete care vor contribui la punerea în practică pe teren 

a pilonului, precum: 

 o inițiativă legislativă privind salariile minime, cu respectarea corespunzătoare a 

modalităților de stabilire a salariilor în conformitate cu tradițiile naționale, prin acorduri 

colective sau dispoziții juridice;  

 o Garanție europeană pentru copii;  

 consolidarea Garanției pentru tineret;  

 un sistem european de reasigurare a indemnizației de șomaj;  

 o nouă strategie europeană privind egalitatea de gen, care să includă introducerea de 

măsuri obligatorii de asigurare a transparenței în materie de salarizare;  

 o agendă actualizată privind competențele și 

 modalități de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru lucrătorii pe platforme. 
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Acestea, precum și alte acțiuni incluse în orientările politice, constituie un punct de plecare 

ambițios. Trebuie să continuăm examinarea tuturor celor 20 de principii, împreună cu 

Parlamentul European și cu statele membre, și să vedem unde sunt necesare progrese 

suplimentare. Astfel cum arată tabloul de bord social, rezultatele în plan social sunt foarte 

diferite de la un stat membru UE la altul. În opinia mea, Comisia ar trebui să deschidă calea 

către convergența în sens ascendent și să obțină o creștere favorabilă incluziunii în beneficiul 

tuturor. Intenționez să urmăresc acest lucru cu fermitate. 

Având în vedere angajamentele noastre la nivel mondial și rolul de lider pe care trebuie să îl 

joace Europa, voi conduce activitatea de transformare a semestrului european într-un 

instrument care să integreze obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 

stabilite pentru 2030. Obiectivele de dezvoltare durabilă oferă un cadru de realizare a unei 

tranziții echitabile către o societate și o economie durabilă. Acestea trebuie transpuse în 

contextul Uniunii Acțiunile noastre economice, sociale și de mediu ar trebui să fie cuplate. 

Semestrul european poate oferi un cadru adecvat pentru a monitoriza progresele înregistrate în 

vederea îndeplinirii acestor obiective și poate avea în vedere orientări pentru măsuri de politică 

în statele membre. Procesul semestrului va fi, prin urmare, reorientat, menținându-se, în același 

timp, preocuparea principală pentru aspectele macroeconomice. Pentru a asigura că procesul 

semestrului este transparent, este important ca implicarea activă și în timp util a Parlamentului 

European, a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți interesate să constituie o 

preocupare de prim ordin a Comisiei. În acest context, mă voi asigura că membrii relevanți ai 

Comisiei care răspund de aspectele economice și sociale vor veni în fața Parlamentului 

European înainte de fiecare etapă esențială a ciclului semestrului european. 

 

7. În calitate de vicepreședinte în Comisia Juncker, ați relansat dialogul social. Ce măsuri 

concrete aveți în vedere pentru a continua consolidarea dialogului social la nivel european 

în următorii cinci ani? Cum intenționează Comisia să se asigure că partenerii sociali sunt 

consultați și implicați în mod corespunzător atunci când propun inițiative legislative, în 

special un instrument juridic privind salariul minim? 

În Comisia Juncker, pentru prima dată, un membru al colegiului a fost responsabil în mod 

explicit și oficial cu dialogul social. Sub responsabilitatea mea, s-a dat startul unui nou început 

pentru dialogul social, stabilindu-se calea către o interacțiune mai strânsă și mai aprofundată cu 

partenerii sociali.  

Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună în ultimii cinci ani. Am sentimentul că am obținut 

progrese importante în consolidarea dialogului social, inclusiv prin rolul mai important al 

partenerilor sociali în cadrul semestrului european și în procesul decizional al UE. În acest 

context, m-am asigurat că sunt implicați și consultați toți partenerii sociali ai UE, dincolo de 

politicile sociale și de obligațiile prevăzute în tratat, în domenii-cheie precum uniunea 

economică și monetară, planul de investiții, piața unică digitală, energia, o mai bună 

reglementare sau pregătirea noului cadru financiar multianual. Mă voi baza pe dinamica creată 

de inițiativa „Un nou început pentru dialogul social” pentru a continua buna cooperare cu 

partenerii sociali europeni de la toate nivelurile și în principalele domenii de politică.  

Intenționez, de asemenea, să sporesc eficacitatea și să îmbunătățesc funcționarea dialogului 

social interprofesional și intersectorial pentru a aborda evoluțiile de pe piața forței de muncă, 
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pentru a promova utilizarea Fondului social european+ în vederea consolidării capacităților 

partenerilor sociali și pentru a sprijini partenerii sociali în abordarea digitalizării sau în tranziția 

la o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. În această privință, 

summitul social tripartit va rămâne un moment-cheie pentru aprofundarea cooperării noastre la 

cel mai înalt nivel politic. 

Voi asigura o implicare și o consultare corespunzătoare a partenerilor sociali în ceea ce privește 

inițiativele legislative planificate, în conformitate cu tratatele. Formele de consultare diferă în 

funcție de temeiul juridic. În conformitate cu obligațiile prevăzute în tratat (articolul 154 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), Comisia va consulta partenerii sociali astfel 

cum se prevede la articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În special 

în ceea ce privește chestiunea salariilor minime, sunt pe deplin conștient de rolul-cheie pe care 

îl au partenerii sociali în această privință și voi asigura implicarea lor corespunzătoare în orice 

inițiativă viitoare. În general, urmăresc să asigur o abordare coerentă la nivelul serviciilor 

Comisiei în ceea ce privește consultarea partenerilor sociali referitor la inițiativele de politică 

sectoriale cu implicații sociale, cum ar fi viitorul Plan de investiții pentru o Europă durabilă sau 

în domeniul comerțului. 

 

8. Reformele structurale sunt esențiale pentru a crea locuri de muncă, a garanta 

prosperitatea europenilor și a asigura sustenabilitatea protecției sociale. Cu toate acestea, 

prea multe recomandări specifice fiecărei țări nu sunt puse în aplicare de statele membre. 

Propunerea privind un program de sprijin pentru reforme este în prezent discutată în 

Parlamentul European. Cum intenționați să accelerați punerea în aplicare a acestor 

reforme de către statele membre și adoptarea și implementarea rapidă a Programului de 

sprijin pentru reforme?  

Datorită legăturilor strânse dintre economiile statelor membre, am convingerea fermă că 

reformele structurale reprezintă o chestiune de interes comun. Deși au existat progrese concrete, 

de la lansarea semestrului european în 2011, în ceea ce privește un număr mare de recomandări, 

sunt de părere că progresele au devenit mai lente în ultimii ani. Există, de asemenea, diferențe 

de la o țară la alta și de la un domeniu de politică la altul - cele mai mari înregistrându-se în 

special în sectorul financiar și în politicile privind piața forței de muncă, fiscalitatea și 

transporturile. Dacă privim la economia reală, vedem că reformele structurale dau rezultate. 

Acestea, împreună cu recomandările specifice fiecărei țări, au contribuit la creștere economică 

în toate statele membre și la scăderea ratei șomajului de la 10,2 % (UE28 în 2014) la 6,8 % 

(UE28 în 2018). Țările care au abordat deficiențele structurale cu fermitate tind să aibă o 

creștere mai puternică a veniturilor și a ocupării forței de muncă.  

În următorul mandat, voi colabora cu comisarii pentru economie, pentru crearea de locuri de 

muncă și pentru coeziune și reforme pentru a îmbunătăți asumarea responsabilității și a accelera 

rata de punere în aplicare a reformelor de către statele membre, mai ales prin intensificarea 

cooperării noastre cu părțile interesate de la nivel european și național și printr-o mai bună 

corelare a semestrului cu fondurile UE.  

Din 2014, fondurile structurale și de investiții europene au fost folosite pe scară largă pentru a 

aborda provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări. Cred că este important 

să se intensifice această mobilizare a următoarei generații de programe, inclusiv prin 
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intermediul Fondului social european+, al Fondului european pentru dezvoltare regională, al 

Fondului european de ajustare la globalizare și al noului Fond pentru o tranziție echitabilă, 

pentru a menționa instrumentele principale de finanțare care au un impact asupra creării de 

locuri de muncă, care sprijină viața oamenilor și investesc în capitalul uman.  

În cursul actualei Comisii, am creat, de asemenea, un serviciu care să ofere sprijin tehnic pentru 

reforme. Cererea din partea statelor membre a fost ridicată. Din 2015, numărul total de proiecte 

de reformă care au beneficiat de sprijin din partea Serviciului de sprijin pentru reforme 

structurale al Comisiei a ajuns la peste 760, acoperind 26 de state membre. 

Propunerea privind Programul de sprijin pentru reforme face parte, de asemenea, din eforturile 

de stimulare a reformelor. Programul, ale cărui negocieri sunt încă în desfășurare, urmărește să 

ofere sprijin financiar și tehnic statelor membre pentru a le ajuta să pună în aplicare reformele 

identificate în cadrul semestrului ca fiind priorități de prim rang. În prezent, lucrăm la un 

instrument bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro și pentru țările care 

participă la mecanismul cursului de schimb II, pe baza Programului de sprijin pentru reforme. 

Acest instrument urmărește să sprijine reformele structurale și prioritățile de investiții în zona 

euro. Voi coordona activitatea cu privire la acest instrument pentru a se obține progrese în 

această direcție.  


