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Bucureşti, 9 februarie 2015 
Nr. 4c-7/541 

 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, 

Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală 

a creșterii pentru 2015 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social 

European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiţii - Analiza 

anuală a creșterii pentru 2015 – COM (2014) 902, în vederea examinării 

fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa din data de 3 februarie 2015. 

La discuţii a fost prezent domnul Eduard Dumitraşcu, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că Analiza Anuală a Creşterii 2015 

marchează debutul Semestrului European 2015. Prioritatea generală 

identificată de document este repoziţionarea Europei în mod ferm pe o cale de 

dezvoltare care să permită crearea sustenabilă de locuri de muncă și creșterea 

economică.  

Abordarea este diferită faţă de anii anteriori, Comisia recomandând o 

politică economică și socială integrată, bazată pe trei coordonate principale: 



relansarea investiţiilor, reînnoirea  angajamentului privind reformele 

structurale și urmărirea responsabilităţii fiscale, nemaifiind prezentate priorităţi 

generale. Elementul central e reprezentat de investiţii.  

Pachetul Analiza Anuală a creşterii 2015 este însoţit de publicarea 

rapoartelor privind mecanismul de alertă, referitor la dezechilibrele 

macroeconomice din statele membre UE și ocuparea forţei de muncă. De 

asemenea, anul acesta Comisia a prezentat un raport privind consolidarea 

cadrului de guvernanţă economică al UE. 

Comisia recomandă trei piloni principali pentru politica economică și 

socială a UE în 2015. 

• O stimulare coordonată a investiţiilor: pe lângă analiza anuală 

a creșterii, Comisia prezintă și un plan de investiţii pentru Europa, care ar 

trebui să mobilizeze investiţii publice și private suplimentare cu o valoare totală 

de cel puţin 315 miliarde EUR în perioada 2015-2017 și să îmbunătăţească 

semnificativ mediul investiţional general.  

• Un angajament reînnoit în favoarea reformelor structurale: 

acesta este esenţial pentru ca ţările să își poată rambursa datoriile și să se 

stimuleze crearea mai multor locuri de muncă de calitate. Progresele realizate 

la nivel naţional și la nivelul UE în domenii precum serviciile, energia, 

telecomunicaţiile și economia digitală, precum și în ceea ce privește 

îmbunătăţirea mediului de afaceri crează noi oportunităţi pentru crearea de 

locuri de muncă și creșterea economică. Reducerea birocraţiei la nivel 

european și la nivel naţional în contextul agendei pentru o mai bună legiferare 

este esenţială pentru a crea un mediu de reglementare adecvat și a promova 

un climat favorabil iniţiativei economice și creării de locuri de muncă.  

• Aderarea la o politică de responsabilitate bugetară: în ciuda 

progreselor semnificative realizate în materie de consolidare bugetară, statele 

membre trebuie să menţină în continuare un control pe termen lung asupra 

nivelului deficitului și al datoriei.  

 

 

Planul de investiţii pentru Europa se bazează pe trei axe care se susţin 

reciproc: 

 
2/4



1. mobilizarea, până la sfârșitul anului 2017, a unor fonduri suplimentare 

pentru investiţii în valoare de cel puţin 315 miliarde EUR; 

2. iniţiative punctuale pentru a se garanta faptul că investiţiile răspund 

necesităţilor economiei reale; 

3. măsuri de îmbunătăţire a mediului investiţional, pentru a spori atractivitatea 

investiţiilor în Europa. 

 

Pentru 2015, Comisia recomandă concentrarea atenţiei asupra mai 

multor reforme esenţiale. Domeniile alese sunt relevante pentru toate statele 

membre, deși măsurile punctuale care vor fi adoptate vor varia de la o ţară la 

alta. Domeniile în care ar trebui avute în vedere reforme sunt următoarele: 

1. Îmbunătăţirea dinamicii pe pieţele forţei de muncă și combaterea 

nivelului ridicat al șomajului  

2. Reforma sistemelor de pensii în întreaga UE 

3. Modernizarea sistemelor de protecţie socială 

4. Îmbunătăţirea flexibilităţii pieţelor de produse şi servicii 

5. Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru investiţiile întreprinderilor 

6. Îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în cercetare şi inovare (C&I) 

7. Îmbunătăţirea eficienţei în administraţia publică. 

 

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a spus că România susţine pe 

ansamblu viziunea Comisiei, aşa cum reiese şi din nota informativă transmisă 

de Ministerul Afacerilor Externe. România salută intenţia Comisiei de a dialoga 

cu statele membre în vederea unei anumite flexibilizări a regulilor de disciplină 

fiscală în cadrul Pactului de stabiltiate şi creştere, funcţie de situaţia statului 

respectiv, mai ales acolo unde se fac investiţii. România nu este vizată în mod 

deosebit de mecanismele de supraveghere bugetară ale UE, apreciindu-se o 

evoluţie stabilă a finanţelor publice şi continuarea implementării 

recomandărilor specifice de ţară. 

 
 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
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europene a Camerei Deputaţilor şi, spre informare, Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor şi Departamentului de studii parlamentare şi politici U.E. 

 

 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

     

           

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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