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SEMESTRUL EUROPEAN

 Semestrul european introdus în 2011

 Trei tipuri de guvernanță economică la nivelul UE: 

supravegherea bugetară, dezechilibrele macroeconomice și 

monitorizarea și supravegherea țărilor din zona euro care 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește stabilitatea lor 

financiară.

 Concentrare pe politicile de austeritate care au prelungit 

efectele crizei în cadrul UE şi au făcut apoape imposibilă 

atingerea unor indicatorilor sociali ai strategiei Europa 2020

 Lipsa legitimităţii democratice - nu există o implicare a 

partenerilor sociali şi a societăţii civile în definirea şi urmărirea 

aplicării politicilor



GUVERNANTA ECONOMICA

 Finalizarea UEM, plecând de la o structură solidă de 

guvernanță și gestionare a zonei euro, bazată pe:

 un pilon monetar și financiar, inclusiv instituirea unei uniuni 

bancare veritabile sub egida UE, care să creeze o piață 

paneuropeană de capital, protejându-i în același timp pe 

contribuabili de asumarea unor riscuri excesive și de 

insolvențele necontrolate;

 un pilon economic,care să reflecte interdependența 

crescândă a statelor membre, atât la nivel macro, cât și micro, 

în vederea consolidării procesului decizional din domeniul 

politicii economice, promovând astfel creșterea, ocuparea 

forţei de muncă, competitivitatea, convergența și solidaritatea 

europeană;

 un pilon social, pentru a ține seama așa cum se cuvine de 

efectele sociale ale ajustărilor economice;

 un pilon politic, care să presupună o mai mare 

responsabilitate și legitimitate democratică, în vederea 

consolidării credibilității și încrederii.



REPREZENTAREA EXTERNA A ZONEI EURO

 Constituirea la nivelul FMI a grupului de state aparţinând 

zonei EURO, permiţând celorlaltor state UE de a se alătura

 O mai bună coordonare a statelor membre în definirea 

politicilor de dezvoltare la nivel global

 Un singur reprezentant în Comitetul de Directori, începând cu 

2025

 O reprezentare mai bine coordonată în cadrul celorlate 

instituţii internaţionale:

- Banca Reglementelor Internationale

- OCDE

- Banca Mondială 



UNIUNEA PIEŢELOR DE CAPITAL

 Finanțarea inovării, a întreprinderilor nou-înființate și a 

întreprinderilor necotate; 

 Facilitarea intrării întreprinderilor pe piețele publice și a 

mobilizării de capital; 

 Investiții pe termen lung, infrastructură și investiții sustenabile; 

 Promovarea investițiilor instituționale și de retail; 

 Stimularea capacității băncilor de a sprijini economia în sens 

larg; 

 Facilitarea investițiilor transfrontaliere. 



CONSILIUL DE COMPETITIVITATE ŞI CONSILIUL

BUGETAR

 Definiţie cuprinzătoare a competitivitaţii, care să nu se limiteze 

la nivelurile salariale

 Legitimitate democratică a componenţei Consiliului de 

Competitivitate

 Recomandările nu trebuie să aducă în nici unfel atingere 

dreptului partenerilor sociali la negocieri libere si corecte

 Consiliul Bugetar European dublează competenţele Comisiei 

Europene în materia supravegherii bugetare

 Nu este asigurată legitimitatea democratică a componenţei, 

din cei cinci membri 3 sunt numiţi de Preşedintele Consiliului   



LEGITIMITATEA DEMOCRATICĂ

 Stabilizarea uniunii economice și monetare este posibilă doar 

dacă se rectifică deficitele arhitecturii UEM și se realizează 

reforme de anvergură, pe baza modificării tratatelor

 Cu cât continuă politica de austeritate actuală, care vizează în 

primul rând reducerea cheltuielilor, fără să aibă un program de 

investiții eficace care să genereze venituri prin creștere 

economică, coeziune socială și solidaritate, cu atât este din ce 

în ce mai clar că adâncirea inegalităților sociale periclitează 

integrarea economică și prosperitatea Europei.

 Menținerea cursului actual nu poate fi o opțiune. În schimb, 

trebuie consolidată coeziunea socială, politică și economică 

pentru a evita destrămarea zonei euro. 



LEGITIMITATEA DEMOCRATICĂ

 O „parlamentarizare” mai puternică a zonei euro, cu o comisie a 

PE din care să facă parte toți deputații din zona euro și cei din 

țările care doresc să adere la zona euro (26 de state membre), 

alături de o mai bună coordonare a deputaților de la nivel național 

din zona euro pe teme legate de UEM

 Unele dintre obiectivele economice ale guvernanței economice

din ultimii ani ar trebui armonizate mai bine cu obiectivele sociale 

ale UE stipulate la articolul 4 alineatul (2) din TFUE

 Este necesar un dialog pe teme macroeconomice în zona euro 

(MED EURO) poate contribui în mod decisiv la o dezvoltare 

democratică și socială a UEM; rezultatele și concluziile acestui 

dialog trebuie avute în vedere atât la elaborarea analizei anuale a 

creșterii, cât și la tabloul de bord și recomandările specifice 

fiecărei țări. 


