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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 
 
 
 

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 şi Social European şi Comitetul Regiunilor Rezultatele consultării 
publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă, şi favorabilă 
incluziunii COM (2015) 100. 
 

Strategia Europa 2020 a fost lansată în 2010, ca strategie a UE pentru creştere 
economică şi locuri de muncă. Strategia a stat la baza elaborării cadrului general pentru o serie 
de politici naţionale şi europene, precum şi la proiectarea şi programarea fondurilor structurale şi 
de investiţii europene pentru perioada 2014-2020. 

La data de 5 martie 2014, COM a adoptat Comunicarea „Bilanţul strategiei Europa 
2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”. Scopul comunicării a 
fost acela de a face un bilanţ al progreselor înregistrate la jumătatea perioadei şi de a pune bazele 
unei dezbateri ample şi deschise prin care să fie identificate modalităţi de acţiune viitoare. 

Comunicarea expune principalele concluzii ale consultării publice desfăşurate în mai - 
octombrie 2014. Comunicarea este însoţită de un raport privind stadiul actual al îndeplinirii 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în domenii de referinţă, precum: ocuparea forţei de muncă şi 
politica socială, sănătate, piaţa internă şi industrie, cercetare, transporturi, telecomunicaţii, 
energie, mediu, educaţie, cultură, agricultură şi coeziune. La consultarea publică au participat 
instituţii publice şi autorităţi publice din statele membre, precum şi organizaţii 
nonguvernamentale, asociaţii şi persoane fizice. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 5 mai 2015, a luat act de 

principalele rezultate ale consultării publice privind Strategia Europa 2020: 
- caracterul neomogen al rezultatelor consultării publice, în special în domenii considerate 

vitale precum ocuparea forţei de muncă, cercetare, dezvoltare, reducerea sărăciei; 
- zona de confort a Strategiei Europa 2020, în care s-au înregistrat rezultate pozitive, 

vizează domenii precum educaţia şi reducerea intensităţii emisiilor de CO2 în 
economie; 

- fondurile structurale nu şi-au atins, până în momentul de faţă, potenţialul estimat 
iniţial; 

-  se remarcă necesitatea extinderii ariei de manifestare a Semestrului European, ca să 
se înregistreze o reflexie fidelă a progreselor şi a deficienţelor înregistrate de către statele 
membre, astfel încât să se poată interveni în timp real pentru ajustarea acestora; 

- Cele cinci obiective principale reprezintă agenţi esenţiali de accelerare a procesului de 
creare a locurilor de muncă şi de creştere economică, permiţând, de asemenea, ca 
strategia să nu se abată de la orientarea stabilită. Obiectivele Strategiei sunt 
angajamente politice şi reflectă rolul primordial pe care guvernele naţionale îl au, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii;  

- Realizarea unor progrese deja tangibile: UE este, în general, pe cale de a îndeplini 
obiectivele în domeniul educaţiei, al schimbărilor climatice şi al energiei sau de a se 
apropia în mare măsură de îndeplinirea acestora. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a concluzionat faptul că obiectivele şi priorităţile 

Strategiei Europa 2020 rămân valide, având în vedere contextul actual şi provocările viitoare şi 
vor servi drept orientări/busolă de acţiune politică pentru promovarea creşterii economice şi 
creării de locuri de muncă atât la nivel european, cât şi naţional, precum şi faptul că 
angajamentul şi implicarea guvernelor naţionale, a parlamentelor, a autorităţilor locale şi 
regionale, a partenerilor sociali, a altor părţi interesate şi a societăţii civile reprezintă o 
importanţă capitală pentru succesul strategiei. 
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