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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 17.02.2015     
Nr.  4c-2/656 

 
 
 
         Comisiei de afaceri europene 

 
 
 

                     
PROIECT DE OPINIE 

asupra  COMUNICĂRII  COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR  ȘI BANCA EUROPEANĂ 

DE INVESTIȚII - Analiza anuală a creșterii pentru 2015-  COM(2014) 902 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană , Comitetul Economic și Social European, 
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Analiza anuală a 
creșterii pentru 2015, trimisă cu adresa nr.25/E din  5.12.2014  și înregistrată cu 
nr.4c-2/656/10.12.2014. 

 
La 26 noiembrie 2014, Comisia a adoptat Analiza Anuală a Creșterii 

pentru 2015 (AGS), care marchează debutul Semestrului European 2015. 
Prioritatea generală identificată de document este repoziționarea  Europei în 
mod ferm pe o cale de dezvoltare care să permită crearea sustenabilă de locuri 
de muncă și creșterea economică.  

Comisia consideră că UE nu a depăşit încă efectele crizei economice. 
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Redresarea economiei europene este încă fragilă, progresele în reducerea 
nivelurilor crescute ale sărăciei fiind puse în pericol. 
 

Restaurarea încrederii și a creșterii trebuie să aibă loc într-un context 
european cu următoarele coordonate pentru 2015-2016: trendul de creștere al 
PIB se accentuează și  inversarea trendului scăzut al inflației, odată cu reluarea 
creșterii, politicile structurale, fiscale și monetare trebuie combinate într-o 
abordare integrată, favorabilă creșterii, pentru a face față provocărilor într-un 
mod eficient. 

 Astfel, statele membre trebuie să continue reformele structurale şi 
consolidarea bugetară, procese declanşate încă din 2010/2011. 

 
Comisia recomandă trei piloni principali pentru politica economică şi 

socială a UE în 2015: 
 

• Stimularea coordonată a investiţiilor: conform Planului de 
investiţi pentru Europa; 

 
• Angajamentul reînnoit în favoarea reformelor structurale: 

asumarea la nivel naţional şi existenţa unui angajament în această direcţie la cel 
mai înalt nivel de guvernare, precum şi la nivelul parlamentelor naţionale;  

 
• Continuarea politicii de responsabilitate bugetară. 
 
Deși progresul în materie de consolidare bugetară a fost substanțial, 

statele membre (SM) trebuie să asigure controlul pe termen lung asupra 
nivelurilor deficitului și datoriei externe. Sunt necesare politici fiscale 
favorabile creșterii responsabile și în linie cu cerințele Pactului pentru 
Stabilitate și Creștere, care să ia în considerare condițiile particulare din fiecare 
SM.  

Ritmul ajustărilor bugetare ar trebui diferențiat în funcție de 
provocările bugetare cu care se confruntă fiecare stat membru.  

Comisia consideră că măsurile de consolidare bugetară adoptate de 
statele membre nu au fost favorabile creșterii. Aceste măsuri s-au concentrat în 
mod excesiv pe creșteri ale impozitelor, ceea ce nu a favorizat creșterea 
economică. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 

17.02.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 33 deputați din totalul de 34 
de membri. 
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 În urma dezbaterilor pe fond a Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de 
Investiții privind Analiza anuală a creșterii pentru 2015, membrii Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci: 

 
- Au luat act de faptul că documentul emis de către Comisia 

Europeană este un document de consultare și este un document 
nelegislativ; 
 

- Au luat notă de măsurile propuse la nivelul UE; 
 

- Consideră că este nevoie de anumite flexibilizări ale regulilor de 
disciplină fiscală în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere, în 
funcție de situația statului respectiv, mai ales acolo unde se fac 
investiții; 

 

- Consideră că sectorul energetic strategic trebuie să își modernizeze 
rețelele cu cele mai recente tehnologii, să integreze surse 
regenerabile de energie și să își diversifice sursele de 
aprovizionare, toate acestea fiind esențiale pentru o economie 
modernă; 

 

- Consideră benefic transferul atenției de la creșterea economică în 
sens pur tehnic (măsurată doar în creșterea PIB, ca principal 
indicator macroeconomic) înspre creșterea nivelului de trai și a 
prosperității în sens general, doi posibili indicator ilustrativi în 
acest sens fiind Indicele Dezvoltării Umane (HDI – Human 
Development Index) combinat cu coeficientul Gini de inegalitate 
socială, care surprind nu doar nivelul general de producție al unei 
economii (precum PIB), ci și distribuția și efectele acesteia asupra 
bunăstării cetățenilor; 

 

- Consideră că sistemul de protecție socială are nevoie de reforme 
substanțiale pentru a se putea adapta la noile realități marcate de 
îmbătrânirea populației și modificarea structurii piramidei 
vârstelor; 

 

- Susțin tendința politică accentuată din Europa pentru 
competitivitate, prosperitate şi bunăstare prin promovarea 
creativității; 
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- Susțin necesitatea rețelelor de bandă largă, mai extinse și mai 
rapide, precum și de centre de date mai inteligente, esențiale pentru 
tehnologiile creatoare de înaltă valoare adăugată; 
 

- Susțin investițiile în vederea stimulării ocupării forței de muncă, în 
special prin facilități fiscale și finanțări acordate IMM-urilor, cât și 
măsuri pentru încadrarea în muncă a tinerilor; 

 

- Susțin reducerea și simplificarea fiscalității în țările membre ale 
Uniunii Europene – de pildă, majoritatea țărilor membre UE au, în 
medie, niveluri mai ridicate de taxare decât Statele Unite ale 
Americii – stimulând astfel inițiativa privată și, în consecință, 
creșterea economică pe termen mediu și lung; 

 

- Susțin realizarea de reforme structurale în sistemul de educație, în 
cercetare și inovare, acestea fiind în prezent subfinanțate, în 
contextul în care educația și cercetarea reprezintă condiții 
determinante pentru o economie prosperă și generatoare de 
plusvaloare; 

 

- Propun ca ritmul ajustărilor bugetare să fie în funcție de situația 
fiecărui stat membru; 

 

- Au apreciat o evoluție stabilă a finanțelor publice în România și 
continuarea implementării recomandărilor specifice de țară. 

 
 
  R A P O R T O R, 

 Secretar, Andreea PAUL 

 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier, Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


