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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucuresti,  
Nr. 4c-2/197/13.05.2014 

 
 
 
Către:                    Comisia pentru afaceri europene 
Pentru informare: Biroului Permanent al Camerei Deputaților 
     Direcției pentru Uniunea Europeană 
             

 
PROIECT DE OPINIE 

asupra 
COMUNICARII  A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 
 

În conformitate cu Hotărârea  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 cu COMUNICAREA 
COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 
ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Bilanţul Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, COM(2014) 
130. 

Comunicarea are ca scop identificarea progreselor, a provocărilor şi a 
liniilor directoare ale strategiei pentru atingerea obiectivelor Europa 2020. 

Strategia a identificat 5 obiective în domeniile: ocupare, cercetare, mediu – 
energie, educaţie şi combaterea săraciei - incluziune socială, strategia servind drept 
cadru de referinţă pentru măsurile luate la nivelul UE în domenii precum piaţa 
unică, bugetul UE pentru perioada 2014-2020 şi agenda de politică externă a UE.  

Pentru a stimula progresul la nivelul UE, Comisia a lansat şapte iniţiative 
emblematice care au inclus programe de lucru specifice: „O agendă digitală pentru 
Europa”, „O Uniune a inovării”, „Tineretul în mişcare”, „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”, „O politică industrială adaptată erei 
globalizării” „O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă” şi „O platformă 
europeană de combatere a sărăciei”. În acest context, a fost elaborat un mecanism 
de monitorizare specific pentru evaluarea progreselor înregistrate de statele 
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membre în implementarea Spaţiului european de cercetare,  s-a înfiinţat Adunarea 
privind Agenda digitală, tabloul de bord anual al Agendei digitale şi s-a accentuat 
rolul  competitivităţii industriale. Iniţiativele au servit uneori drept ghid pentru 
utilizarea finanţării UE în perioada 2007-2013 şi au oferit un cadru pentru 
configurarea fondurilor UE pentru perioada 2014-2020 (O agendă pentru noi 
competenţe şi locuri de muncă,  abordarea integrată a programului Erasmus +,  
noul program „Orizont 2020”, alocarea de resurse din Fondul European de 
Dezvoltare Regională pentru investiţii într-o economie cu intensitate redusă a 
carbonului).  

Membri Comisiei pentru buget finanțe și bănci au dezbătut comunicarea 
Comisiei în şedinţa din data de 12 mai  2014, iar în urma discuțiilor au fost 
semnalate o serie de aspecte care vizează în mod direct stadiul privind îndeplinirea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Reprezentanții Ministeului Afacerilor Externe, ai Ministerului Finanțelor 
Publice precum și ai Ministerului Educației Naționale au prezentat membrilor 
comisiei date concrete privind gradul de realizare a obiectivelor asumate de către 
țara noastră în următoarele domenii: 

 rata ocupării (20-64 ani) de 75%, la nivelul anului 2020; 
 nivelul investiţiilor în cercetare-dezvoltare de 3% din PIB în 

2020; 
 reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de 

anul de referinţă 1990;  
  ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut 

de energie - 20 % în 2020; 
 creşterea eficienţei energetice cu 20% până în 2020; 
 reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la mai puţin de 10%;  
 creşterea ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei 

forme de educaţie terţiară la cel puţin 40%.  
De asemenea, s-au purtat discuții cu privire la strategia în domeniul 

educației, strategie care, potrivit membrilor comisiei, ar trebui să ia în calcul şi  
indicatori calitativi, cum ar fi clasamentele universitare. 

 În domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, membri comisiei 
și-au exprimat rezerva cu privire la  gradul real de atingere al obiectivelor în 
contextul crizei economice. 

 În urma analizei materialelor prezentate, opinia Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci este favorabilă măsurilor ce pot consolida infrastructura 
instituţională şi administrativă a Uniunii Europene, care  trebuie să își 
îmbunătățească strategia de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 
pentru a putea răspunde așteptărilor cetățenilor săi și a-și menține rolul pe plan 
mondial. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU 
SECRETAR, 

Mihai-Aurel DONȚU   
  
   

Consilier parlamentar 
 Daniel Mărăcineanu 


