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Stimate domnule preşedinte, 

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei din octombrie 2015 către Parlamentul European, Consiliu şi 
Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării 
uniunii economice şi monetare [COM(2015) 600 final]. 

Ca urmare a crizei au apărut mari diferenţe economice în cadrul zonei euro şi al UE, în 
ansamblu. Suntem de acord cu privire la necesitatea de a se promova o cooperare solidă şi o 
convergenţă economică şi socială reală, atât între statele membre, cât şi în interiorul 
acestora. Pentru Uniunea Europeană şi pentru actuala Comisie, în special, aceasta înseamnă 
două lucruri: în primul rând, realizarea de investiţii în sursele de locuri de muncă şi de 
creştere din Europa, în special în piaţa noastră unică, şi, în al doilea rând, finalizarea 
uniunii noastre economice şi monetare (UEM) în vederea creării condiţiilor necesare unei 
redresări durabile. în acest sens, acţionăm pe ambele fronturi. 

Raportul celor cinci preşedinţi, care a fost publicat în iunie 2015, trasează calea de urmat 
pentru finalizarea UEM până cel târziu în 2025. Raportul este ambiţios şi, în acelaşi timp, 
pragmatic, iar unele măsuri pot şi ar trebui să fie puse în aplicare imediat. Aceste măsuri vor 
constitui prima etapă către finalizarea UEM şi vor include concentrarea pe transpunerea şi 
punerea în aplicare deplină a cadrului existent. Măsurile pe care Comisia le-а prezentat în 
comunicarea sa din octombrie reprezintă un pas înainte în cadrul acestei prime etape a 
finalizării UEM şi au fost urmate, în noiembrie 2015, de propunerea Comisiei privind 
crearea unui sistem european de asigurare a depozitelor. 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru sprijinul acordat în ceea ce priveşte 
dezvoltarea în continuare a uniunii economice şi monetare şi pentru angajamentul său. 
Procesul de consolidare a UEM este deschis tuturor celor 28 de state membre ale UE. Acesta 
ar trebui să fie transparent şi să menţină integritatea pieţei unice în toate aspectele sale. în 
lunile următoare se va desfăşura un amplu proces de consultare cu părţile interesate cu 
privire la reforme de o şi mai mare importanţă, necesare pentru finalizarea UEM. Comisia 
va lua în considerare opinia exprimată de Camera Deputaţilor, precum şi alte contribuţii 
primite. Rezultatul dezbaterilor publice şi activitatea unui grup de experţi ce urmează să fie 
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înfiinţat la mijlocul anului 2016 vor contribui la stabilirea următoarelor etape ale acestui 
proces. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideratie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 
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Valdis Dombrovskis 
Vicepreşedinte 


