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Anexa 2. Instrumentele uniunii economice și monetare
Ca urmare a învățămintelor desprinse în urma crizei, din 2010 setul de instrumente al uniunii
economice și monetare a fost revizuit și consolidat semnificativ. S-au înregistrat progrese pe
patru fronturi:
Instrumentele de care dispune în prezent uniunea economică și monetară

Sursa: Comisia Europeană
În perioada de apogeu a crizei din 2011-2013 sau imediat după aceasta au fost luate
măsuri importante pentru a proteja integritatea zonei euro și a consolida arhitectura
acesteia:
•

Au fost introduse noi reguli pentru îmbunătățirea coordonării politicilor economice și
bugetare și pentru asigurarea faptului că acestea sunt discutate mai bine la nivel național și
european. A fost introdus în acest scop un ciclu decizional anual – semestrul european –
pentru a alinia mai bine prioritățile UE și cele naționale printr-o monitorizare mai atentă și
prin furnizarea de orientări de politică. Normele fiscal-bugetare ale UE, care sunt
consacrate în așa-numitul „Pact de stabilitate și de creștere”, au fost completate cu alte
pachete legislative - pachetul pachet privind guvernanța economică („pachetul de șase”) și
pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare („pachetul de două”), precum și
cu Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și
monetare (TSCG), care conține „Pactul bugetar”. Aceste acte au contribuit la
supravegherea mai atentă a bugetelor naționale, la stabilirea unor cadre fiscal-bugetare
mai solide și la acordarea unei atenții sporite nivelurilor datoriei. De asemenea, aceste
norme au introdus o nouă procedură – procedura privind dezechilibrele macroeconomice,
care permite detectarea și corectarea evoluțiilor economice negative înainte ca acestea să
se materializeze.

•

Au fost întreprinse o serie de inițiative pentru a crea un sector financiar mai sigur pentru
piața unică. Aceste inițiative alcătuiesc un așa-numit „cadru unic de reglementare” pentru
toți actorii financiari din statele membre ale UE. Obiectivul cadrului unic de reglementare
este de a oferi un set unic de norme prudențiale armonizate pe care să le respecte
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instituțiile din întreaga UE. Cadrul unic de reglementare reprezintă în același timp piatra
de temelie a așa-numitei „uniuni bancare”. Chiar dacă uniunea bancară vizează țările din
zona euro, pot participa la aceasta și țările din afara zonei euro. În contextul uniunii
bancare, s-a stabilit ca sarcina supravegherii și rezoluției băncilor mari și a celor
transfrontaliere din UE să fie plasată la nivel european. În acest scop, au fost create
mecanismul unic de supraveghere (MUS) și mecanismul unic de rezoluție (MUR). Au fost
armonizate la nivelul statelor membre normele de bază pentru asigurarea depozitelor,
astfel încât în prezent fiecare depozit individual este protejat pe deplin până la valoarea de
100 000 EUR.
•

Au fost create fonduri de salvare pentru a oferi sprijin financiar statelor membre care nu
mai puteau împrumuta de pe piețele financiare. Această inițiativă a avut inițial numai un
caracter temporar, fondurile fiind furnizate prin Mecanismul european de stabilizare
financiară (MESF) și prin Fondul european de stabilitate financiară (FESF). Fondul de
urgență actual – Mecanismul european de stabilitate (MES) – are acum caracter
permanent și o capacitate totală de creditare de 500 de miliarde EUR.

De la începutul mandatului actualei Comisii, în noiembrie 2014, și mai ales după
publicarea, în iunie 2015, a Raportului celor cinci președinți, au fost luate și alte măsuri
importante:


Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice a fost restructurat. Acum li
se oferă statelor membre și părților interesate (parlamentele naționale, partenerii sociali,
societatea civilă) mai multe oportunități de a discuta la toate nivelurile. Se acordă o atenție
mai mare provocărilor cu care se confruntă zona euro în ansamblul ei, fiind emisă o
recomandare special pentru aceasta și efectuându-se o monitorizare mai atentă a efectelor
de propagare. S-a recurs la flexibilitatea permisă de normele Pactului de stabilitate și de
creștere pentru a sprijini reformele și investițiile, precum și pentru a reflecta mai bine
ciclul economic.



Considerentele de ordin social sunt puse pe picior de egalitate cu cele economice, fiind
emise recomandări specifice și fiind instituiți noi indicatori, sociali, ca parte a semestrului
european. De asemenea, Comisia a făcut propuneri concrete de creare a unui pilon
european al drepturilor sociale, care să servească drept punct de reper pentru un proces de
convergență reînnoit. Înainte de încheierea noului Program de sprijin în vederea stabilității
pentru Grecia, a fost efectuată o evaluare a impactului social al acestuia.



Pentru a aduce o contribuție la procesul de reforme la nivel național și pentru a sprijini
acest proces, Comisia a propus o recomandare adresată statelor membre din zona euro de
a institui consilii naționale pentru productivitate cu rol consultativ, propunere care a fost
adoptată de către Consiliu. Comisia a înființat, de asemenea, un Serviciu de sprijin pentru
reforme structurale, care să pună în comun cunoștințe de specialitate din întreaga Europă
și să le ofere asistență tehnică statelor membre interesate.



În vederea finalizării uniunii bancare, Comisia a propus un sistem european de asigurare a
depozitelor, care să fie introdus treptat până în 2025. Acesta le-ar permite tuturor
deponenților din întreaga zonă euro să beneficieze de același grad de protecție, inclusiv în
cazul producerii unor șocuri locale importante. Comisia a prezentat, de asemenea, un
pachet legislativ amplu ce vizează reducerea într-o măsură și mai mare a riscurilor și
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consolidarea suplimentară a rezistenței instituțiilor financiare ale UE, în special a
sectorului bancar.


Ca parte a măsurilor privind uniunea bugetară, Comisia și Consiliul au depus eforturi de
simplificare a normelor existente. De exemplu, au analizat evoluția așa-numitului criteriu
de referință în materie de cheltuieli publice, pe care guvernele îl pot controla mai ușor,
reflectând astfel mai bine intențiile acestora. Comisia a solicitat, de asemenea, să se pună
un accent mai puternic pe prioritățile zonei euro la începutul fiecărui semestru european și
să se obțină o orientare bugetară mai favorabilă pentru zona euro în ansamblul ei.
Consiliul bugetar european, un organism nou-creat, va contribui la evaluarea punerii în
aplicare a normelor fiscal-bugetare ale UE.



În cadrul demersului de consolidare a pieței unice și ca element al Planului de investiții
pentru Europa, care are o sferă de acțiune mai mare, au fost întreprinse o serie de inițiative
care au contribuit la extinderea și îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor
europene. Acestea ar urma să beneficieze de un acces sporit la piețele de capital – datorită
așa-numitei „uniuni a piețelor de capital” –, în prezent bazându-se în principal pe
finanțarea bancară.



Ca parte a eforturilor de consolidare a instituțiilor existente, Comisia a propus
îmbunătățirea reprezentării externe a zonei euro în cadrul organizațiilor financiare
internaționale, cum ar fi FMI, această inițiativă urmând să fie pusă în aplicare treptat până
în 2025. Nu s-au întreprins încă noi măsuri în vederea asigurării unei reprezentări
unificate. Comisia sprijină, de asemenea, eforturile Eurogrupului de a asigura o mai mare
transparență a documentelor și procedurilor sale.
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