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Proiect de opinie  

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii -  

COM (2015) 100 

 
 

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

art.2 lit.a), art.17 şi art.32 din HCD nr.11/2011, cu Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării 

publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2015) 100, în 

vederea examinării fondului. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 22.04.2015. 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 9 aprilie 2015. 

În cadrul discuţiilor s-a precizat că în martie 2014, Comisia 

Europeană a publicat o comunicare intitulată „Bilanțul Strategiei 

Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii” în scopul de a determina stadiul în care se afla punerea în 

aplicare a strategiei în UE și în statele membre la patru ani de la lansarea 

acesteia și de a pregăti terenul pentru revizuirea strategiei. 
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La mijlocul perioadei care se încheie în 2020, rezultatele obținute în 

direcția îndeplinirii obiectivelor în domeniul locurilor de muncă și al 

creșterii economice sunt neomogene, în special ca urmare a impactului 

crizei.  

De asemenea, criza a afectat realizarea de progrese în direcția 

îndeplinirii obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020.  

Progresele neomogene înregistrate în privința obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 pot fi puse, parțial, și pe seama decalajului temporal cu care 

reformele structurale își produc impactul deplin asupra economiilor.  

Diferențele tot mai pronunțate dintre statele membre și, deseori, din 

interiorul aceluiași stat membru au stânjenit progresele în direcția 

îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020.  

Consultarea publică privind Strategia Europa 2020 s-a desfășurat 

între 5 mai 2014 și 31 octombrie 2014. Scopul consultării a fost acela de a 

aduna experiențele părților interesate și, astfel, de a desprinde 

învățămintele din primii ani de aplicare a strategiei și de a utiliza aceste 

învățăminte la revizuirea strategiei. 

S-au primit, în total, 755 de contribuții din 29 de țări. Partenerii 

sociali, grupurile de interese și organizațiile neguvernamentale constituie 

categoria de participanți cel mai bine reprezentată, fiind urmați de 

administrații și autorități publice din statele membre, cetățeni, grupuri de 

reflecție, mediul universitar, fundații și întreprinderi.  

Principalele concluzii ale consultării publice sunt următoarele: 

- Strategia Europa 2020 este văzută ca un important cadru general 

pentru promovarea locurilor de muncă și a creșterii economice la 

nivelul UE și la nivel național. Obiectivele și prioritățile strategiei 

sunt relevante din prisma provocărilor actuale și viitoare; 

- cele cinci obiective principale reprezintă agenți esențiali de 

accelerare a procesului de creare a locurilor de muncă și de creștere 

economică, permițând, de asemenea, ca strategia să nu se abată de 

la orientarea stabilită; 

- majoritatea inițiativelor emblematice și-au îndeplinit scopul, chiar 

dacă au rămas la un nivel scăzut de vizibilitate;  
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- există posibilitatea și nevoia de îmbunătățire a realizărilor strategiei, 

prin ridicarea nivelului de asumare a răspunderii și de implicare pe 

teren.  

În acest context, consultarea publică privind Strategia Europa 2020 

a vizat, printre altele, o mai bună cunoaștere a rezultatelor înregistrate de 

strategie pe teren. Întrucât strategia este un parteneriat între UE și statele 

sale membre, de o importanță capitală pentru succesul acesteia sunt 

angajamentul și implicarea guvernelor naționale, a parlamentelor, a 

autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali, a altor părți 

interesate și a societății civile. Era important, așadar, să se adune opiniile 

tuturor părților implicate în punerea în aplicare a strategiei și să se 

desprindă învățăminte din experiența și din bunele practici ale acestora. 

 Comisia va ține seama de rezultatele consultării publice în viitoarele 

reflecții asupra modului în care ar trebui continuată Strategia 

Europa 2020. În afară de concluziile consultării publice, Comisia va lua în 

considerare, de asemenea, contribuțiile Parlamentului European, ale 

Consiliului, ale parlamentelor naționale, ale Comitetului Economic și Social 

European și ale Comitetului Regiunilor. Totodată, Comisia se va asigura că 

orice propunere va fi în deplină concordanță cu lucrările actuale de 

aprofundare a uniunii economice și monetare.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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