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Anexa 2: Cele cinci scenarii: imagine de ansamblu pe domenii de 

politică 
 

     
 

  

CONTINUÂND 
PE ACELAȘI 
DRUM 

ACCENT 
EXCLUSIV 
PE PIAȚA 
UNICĂ 

CEI CARE 
DORESC MAI 

MULT 
REALIZEAZĂ 
MAI MULT 

MAI 

PUȚIN, 
DAR MAI 
EFICIENT 

MULT MAI 
MULT, 
ÎMPREUNĂ 

P
IA

ȚA
 U

N
IC

Ă
 

ȘI
 C

O
M

E
R
Ț 

Piața unică este 

consolidată, inclusiv 

sectorul energetic și 

cel digital; UE-27 

continuă să încheie 

acorduri comerciale 

progresiste 

Piața unică a bunurilor 

și a capitalurilor 

consolidată; continuă 

să existe diferențe 

între standarde; libera 

circulație a 

persoanelor și a 

serviciilor nu este pe 

deplin garantată 

La fel ca în 

„Continuând pe 

același drum”, 

piața unică este 

consolidată și UE27 

continuă să încheie 

acorduri comerciale 

progresiste 

Standardele comune 

sunt stabilite la un 

nivel minim, dar 

punerea în aplicare este 

consolidată în 

domeniile reglementate 

la nivelul UE; comerțul 

este gestionat exclusiv 

la nivelul UE 

Piața unică este 

consolidată prin 

armonizarea standardelor 

și întărirea asigurării 

punerii în aplicare; 

comerțul este gestionat 

exclusiv la nivelul UE 

U
N

IU
N

E
A

 

EC
O

N
O

M
IC
Ă

 Ș
I 

M
O

N
E
TA

R
Ă

 

Progrese treptate în 

îmbunătățirea 

funcționării zonei 

euro 

Cooperarea în zona 

euro este limitată 

Ca în „Continuând pe 

același drum”, cu 

excepția faptului că un 

grup de țări 

aprofundează 

cooperarea în domenii 

precum impozitarea și 

standardele sociale 

Se iau mai multe 

măsuri pentru a 

consolida zona euro și 

a asigura stabilitatea 

acesteia; UE27 

acționează mai puțin în 

ceea ce privește unele 

elemente ale politicii 

sociale și de ocupare a 

forței de muncă 

Se realizează uniunea 

economică, financiară și 

fiscală, așa cum a fost 

schițată în cadrul Raportului 

celor cinci președinți din 

iunie 2015 
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Se intensifică treptat 

cooperarea în 

materie de gestionare 

a frontierelor 

externe; progrese în 

direcția unui sistem 

comun de azil; o mai 

bună coordonare în 

aspectele legate de 

securitate 

Nu există o politică 

unică privind migrația 

sau azilul; coordonarea 

în continuare  

privind securitatea 

este abordată la 

nivel bilateral; 

controalele la 

frontierele interne 

sunt mai sistematice 

Ca în „Continuând pe 

același drum”, 

exceptând faptul că 

un grup de țări 

aprofundează 

cooperarea în 

aspectele legate de 

securitate și justiție 

Cooperarea privind 

gestionarea 

frontierelor, 

politicile privind 

azilul și aspectele 

privind combaterea 

terorismului are 

caracter sistematic  

 La fel ca în „Mai puțin, 

însă mai eficient”, 

cooperarea privind 

gestionarea frontierelor, 

politicile privind azilul și 

aspectele privind 

combaterea terorismului 

are caracter sistematic  
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Se înregistrează 

progrese în 

exprimarea unui 

punct de vedere unic 

în afacerile externe; 

cooperare mai 

strânsă în domeniul 

apărării  

Unele chestiuni de 

politică externă sunt 

abordate tot mai mult 

la nivel bilateral; 

cooperarea în materie 

de apărare rămâne la 

fel ca în prezent  

Ca în „Continuând pe 

același drum”, 

exceptând faptul că un 

grup de țări 

aprofundează 

cooperarea în materie 

de apărare, cu accent 

pe coordonare militară 

și echipamente comune 

UE are o poziție 

unitară cu privire la 

toate aspectele de 

politică externă; se 

creează o Uniune 

Europeană a Apărării 

UE are o poziție 

unitară cu privire la 

toate chestiunile de 

politică externă; ca în 

„Mai puțin, însă mai 

eficient”, se creează 

o Uniune Europeană 

a Apărării 
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Parțial modernizat 

pentru a reflecta 

agenda de reforme 

convenită la nivelul 

celor 27  

Reorientat pentru a 

finanța funcțiile 

esențiale necesare 

pentru piața unică 

Ca în „Continuând pe 

același drum”; unele 

state membre pun la 

dispoziție bugete 

suplimentare pentru 

domeniile în care decid 

să realizeze mai mult  

Regândit în 

profunzime pentru a 

răspunde noilor 

priorități convenite la 

nivelul UE-27 

Modernizat și majorat în 

mod semnificativ, 

susținut de resurse 

proprii; este operațională 

o funcție de stabilizare 

fiscală a zonei euro 
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Agenda pozitivă de 

acțiune aduce rezultate 

concrete; procesul 

decizional este în 

continuare dificil de 

înțeles; capacitatea de a 

obține rezultate nu 

corespunde 

întotdeauna 

așteptărilor 

Procesul decizional 

poate fi înțeles mai 

ușor, dar capacitatea 

de a acționa în mod 

colectiv este limitată; 

chestiunile de interes 

comun trebuie să fie 

soluționate adesea la 

nivel bilateral 

Ca în „Continuând 

pe același drum”, o 

agendă pozitivă de 

acțiune a celor 27 

aduce rezultate; unele 

grupuri obțin mai 

multe rezultate în 

anumite domenii; 

procesul decizional 

devine mai complex  

Acordul inițial privind 

sarcinile prioritare sau 

sarcinile la care să se 

renunțe este dificil de 

obținut odată stabilit, 

procesul decizional 

poate fi înțeles mai 

ușor; UE acționează 

mai rapid și mai decisiv 

în domeniile în care are 

un rol mai important 

Procesul decizional este 

mai rapid și asigurarea 

punerii în aplicare este mai 

solidă în general; apar 

probleme legate de 

răspundere pentru o parte 

dintre aceia care cred că 

UE a preluat prea multe 

dintre competențele 

statelor membre 
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