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PROIECT DE OPINIE 

 
asupra Comunicării Comisiei : Analiza anuală 

 a creşterii pentru 2013 
 
 
 In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 
Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea 
pe fond a pachetului privind Analiza anuală a creşterii 

Analiza anuală a creşterii realizată de Comisie marchează debutul 
semestrului european din 2013 iar mesajul-cheie se referă la continuarea 
reformelor cu impact asupra creşterii economice şi crearea de locuri de muncă 
durabile. Este cea de treia analiză anuală a creşterii realizată de Comisie iar cele 
cinci domenii prioritare generale evidenţiate în AAC 2012, asupra cărora ar trebui 
să se concentreze eforturile depuse la nivel naţional şi la nivel UE în 2013, rămân 
valabile. 

Cele cinci priorităţi se referă la: 

- continuarea consolidării fiscale difernţiate, favorabile creşterii 
economice; 

- reluarea activităţii normale de creditare a economieie; 
- promovarea creşterii şi competitivităţii în prezent şi în viitor; 
- abordarea aspectelor legate de şomaj şi de consecinţele sociale ale crizei; 
- modernizarea administraţiei publice. 
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Păstrarea în AAC 2013 a aceloraşi priorităţi identificate în AAC 2012  are 
avantajul asigurării continuităţii  strategiei angajate la nivel UE şi la nivele 
naţionale, dar prezintă dezavantajul ignorării  rezultatelor modeste realizate în 
special în privinţa creşterii economice. 

Majoritatea modelelor economice, precum şi realitatea de pe teren 
demonstrează că multiplicatorii fiscali sunt mult mai severi în perioade de 
recesiune sau de creştere economică firavă, fapt care agravează efectele pe termen 
scurt ale unei consolidării fiscale severe.  

Astfel, măsurile de consolidare fiscală fără precedent angajate simultan în 
toate ţările UE, în ultimii 3-4 ani, au provocat efecte severe asupra economiilor 
statelor membre, cu doi ani consecutivi de creştere negativă, 2012 şi estimat pentru 
2013. 

Creşterea negativă anulează în bună măsură efectele presupus pozitive ale 
consolidării fiscale, neproducând scăderea datoriilor suverane, ci dimpotrivă 
creşterea lor. Creşterea firavă îndelungată produce efecte dramatice pe piaţa 
muncii, unde şomajul, în special în rândul tinerilor a ajuns la nivele fără precedent, 
cu consecinţe grave asupra creşterii economice pe termen lung. 

Fără a  subestima nevoia de consolidare fiscală în vederea creşterii 
încrederii investitorilor, recomandăm identificarea unui echilibru mai bun între 
măsurile de reducere a deficitelor şi măsurile de stimulare a creşterii economice.  

Astfel, calendarul consolidării fiscale ar trebui relaxat şi programat pentru 
un timp mai îndelungat, concomitent cu menţinerea unor spaţii adecvate de politică 
atât la nivel UE, cât şi la nivel naţional, prin asigurarea unor mărimi critice minime 
pentru cele 28 de bugete (27 naţionale + bugetul UE) în vederea stimulării creşterii 
şi ocupării. 

Pentru  a reveni la creştere economică, este crucial să se menţină ritmul 
reformelor, în special în următoarele domenii: 

- finanţele publice trebuie să se redreseze pentru a-şi restabili 
sustenabilitatea. Acest lucru este important nu numai pentru a asigura încrederea 
pe termen scurt a investitorilor, ci şi pentru a răspunde nevoilor unei societăţi în 
curs de îmbătrânire şi pentru a menţine perspectivele generaţiilor viitoare. Ritmul 
şi natura consolidării fiscale pot varia: în timp ce unele state membre trebuie să 
reducă rapid deficitele, altele au o marjă de manevră mai largă. Orice impact 
negativ asupra creşterii economice pe termen scurt poate fi atenuat prin măsuri 
corespunzătoare aplicate cheltuielilor şi veniturilor din bugetele naţionale; 

- eforturile privind redresarea sectorului financiar trebuie să continue pentru 
a reface stabilitatea financiară şi a oferi condiţii mai bune de finanţare pentru 
economie, inclusiv prin surse de finanţare alternative. Este necesar să se realizeze 
progrese suplimentare la nivelul UE în vederea creării unui cadru integrat de 
supraveghere şi a consolidării cadrului juridic aplicabil instituţiilor financiare; 

- reformele structurale trebuie să fie consolidate pentru a promova creşterea 
economică şi a stimula competitivitatea. Există încă o gamă largă de măsuri care 
trebuie avute în vedere la nivel naţional, legislaţia UE în vigoare acţionând ca un 
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catalizator pentru schimbare. Multe învăţăminte pot fi desprinse din cele mai bune 
practici aplicate în statele membre şi în ţările terţe; 

- situaţia pieţei muncii şi cea socială necesită un răspuns urgent. 
Intensificarea politicilor active privind piaţa muncii, consolidarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă, simplificarea legislaţiei privind 
ocuparea forţei de muncă şi garantarea faptului că evoluţia salariilor vine în 
sprijinul creării de locuri de muncă reprezintă elementele esenţiale ale unei astfel 
de strategii. Situaţia tinerilor necesită o atenţie deosebită. În plus, ar trebui 
intensificate eforturile în materie de promovare a incluziunii sociale şi de prevenire 
a sărăciei prin consolidarea mecanismelor de siguranţă esenţiale; 

- strategiile de creştere la nivel naţional şi la nivelul UE pot fi puse în 
aplicare numai cu ajutorul unor administraţii publice eficace. Mai sunt încă multe 
de făcut pentru a moderniza, de exemplu în domeniul achiziţiilor publice, 
digitalizarea administraţiei publice, prin îmbunătăţirea calităţii şi a independenţei 
sistemelor judiciare şi prin punerea la dispoziţie în mod eficace şi eficient a 
fondurilor structurale ale UE. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din data de 19.02.2013 
şi-au înregistrat prezenţa un număr de 31 deputaţi  din totalul de 31 de  membri ai 
comisiei. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării Comisiei: Analiza anuală  a creşterii pentru 2013. 
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