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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-16/13/09.02.2016 
   
 
 

Către, 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei Europene – Analiza anuală a creșterii pentru 2016 
Consolidarea redresării și stimularea convergenței 

COM (2015) 690 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 
10.12.2015, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei 
Europene: Analiza anuală a creșterii pentru 2016. Consolidarea redresării și stimularea 
convergenței – COM (2015) 690.    

 Pachetul economic include următoarele elemente: 

I. Analiza anuală a creșterii pentru anul 2016 

 Analiza anuală a creșterii lansează ciclul anual de guvernanţă economică. Aceasta se 
concentrează asupra dificultăţilor generale cu care se confruntă toate statele membre. 
Comisia consideră că priorităţile economice și sociale ale analizei anuale a creșterii pentru anul 2015 
(investiţiile, reformele structurale și responsabilitatea în materie de finanţe publice) rămân valabile. 
Priorităţile pentru 2016 reprezintă o actualizare a acestora, ţinând seama de progresele realizate și de 
noile provocări care apar. Comisia Europeană propune pentru anul 2016 trei priorităţi, astfel: 
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1. Relansarea investiţiilor  

 Progresele înregistrate în mobilizarea investițiilor private și publice și selecția proiectelor 
strategice în cadrul Planului de investiții pentru Europa trebuie să fie însoțite de un mediu de investiții 
și de reglementare îmbunătățit, atât la nivel național, cât și la nivel european. Trebuie să se finalizeze 
uniunea bancară pentru a întări stabilitatea financiară în zona euro și în afara acesteia. De asemenea, 
este necesar să se întețească eforturile privind uniunea piețelor de capital, astfel încât întreprinderile 
să aibă acces la mai multe și mai diversificate surse de finanțare, iar sectorul financiar să poată 
susține pe deplin economia reală. Este necesar să se abordeze și chestiunea titlurilor de datorie care 
frânează deciziile de finanțare și de investiții. Prioritățile de investiții nu trebuie să se limiteze la 
infrastructura tradițională și să se extindă la capitalul uman și la investițiile sociale conexe. Planul de 
investiţii pentru Europa, propus de Comisie în 2015, avea drept scop mobilizarea a cel puţin 315 
miliarde EUR sub formă de investiţii suplimentare pe o perioadă de trei ani și readucerea investiţiilor 
la nivelurile sustenabile de dinaintea crizei. Datorită sprijinului rapid al Parlamentului European și al 
Consiliului, precum și activităţii operaţionale a Băncii Europene de Investiţii, noul Fond european 
pentru investiţii strategice începe în prezent să funcţioneze la parametri maximi. Platforma europeană 
de consiliere în materie de investiţii a devenit operaţională. Portalul european pentru proiecte de 
investiţii va fi lansat la începutul anului 2016. 

2. Continuarea reformelor structurale în vederea modernizării economiilor noastre.  

 Reformele trebuie să se bazeze pe o coordonare eficientă între statele membre și să vizeze o 
productivitate mai ridicată și o convergență ascendentă. Politicile în domeniul pieței forței de muncă 
trebuie să realizeze un echilibru între aspectele referitoare la flexibilitate și cele referitoare la 
securitate; trebuie să se acorde o atenție specială combaterii șomajului în rândul tinerilor și a 
șomajului de lungă durată. Creșterea gradului de integrare și a competitivității piețelor de produse și 
servicii ar trebui să stimuleze inovarea și crearea de locuri de muncă. Comisia va începe dezbateri cu 
statele membre și alţi parteneri în ceea ce privește atât provocările, cât și posibilele soluţii la nivelul 
politicilor în aceste domenii, pentru a încuraja astfel convergenţa cu statele care au cele mai bune 
rezultate. 

3. Gestionarea în mod responsabil a finanţelor publice.  

 În multe țări este necesar ca să se sprijine, în continuare, consolidarea finanțelor publice 
favorabilă creșterii și echității. Este necesar ca regimurile fiscale să contracareze factorii care 
descurajează crearea de locuri de muncă și să devină mai eficiente și mai echitabile. Sistemele de 
protecție socială trebuie modernizate pentru a răspunde în mod eficient riscurilor de-a lungul întregii 
vieți, rămânând în același timp sustenabile din punct de vedere bugetar din perspectiva viitoarelor 
provocări demografice. Se preconizează că orientarea fiscală pentru 2015 și 2016 va fi în mare 
măsură neutră, atât în zona euro, cât și în întreaga UE. Evoluţiile favorabile creșterii, nivelurile 
scăzute ale ratelor dobânzilor, alături de reducerea deficitelor publice în ultimii ani, au contribuit la 
stabilizarea nivelurilor datoriei și la îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice. Scăderea 
numărului ţărilor care au făcut obiectul procedurii aplicabile deficitelor excesive reflectă aceste 
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îmbunătăţiri la nivelul finanţelor publice. Cu toate acestea, eforturile bugetare pe care statele membre 
trebuie să le facă la nivel individual în vederea îndeplinirii cerinţelor Pactului de stabilitate și de 
creștere sunt diferite. Datoria publică rămâne foarte ridicată în numeroase state membre. Din această 
cauză economiile devin vulnerabile la șocurile adverse, iar acest lucru poate încetini creșterea. 

II.  Propunere de recomandare a consiliului privind politica economică a zonei euro 

 Pentru a integra mai bine dimensiunea zonei euro și dimensiunea naţională a guvernanţei 
economice a UE, analiza anuală a creșterii pentru 2016 este însoţită de o propunere de recomandare a 
Consiliului privind politica economică a zonei euro. Aceasta este o schimbare importantă faţă de 
ciclurile anterioare ale semestrului, când recomandările pentru zona euro erau propuse odată cu 
recomandările specifice fiecărei ţări către finalul semestrului, în primăvară. Această recomandare 
pentru zona euro pentru 2016 se concentrează pe aspectele esenţiale unei bune funcţionări a zonei 
euro și oferă orientări privind acţiunile concrete care trebuie întreprinse. 

III. Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) 2016 

 RMA reprezintă punctul de pornire pentru ciclul de supraveghere periodică anuală din cadrul 
procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM). RMA își propune să identifice riscurile de 
dezechilibre care necesită o analiză aprofundată, întrucât dezechilibrele pot afecta performanţele 
economiilor naţionale, ale zonei euro sau ale UE în ansamblu. În acest an, în conformitate cu ceea ce 
s-a anunţat anterior, aspectele privind ocuparea forţei de muncă și dimensiunea socială ale Raportului 
privind mecanismul de alertă sunt consolidate prin adăugarea în tabloul de bord al procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice a trei indicatori principali. Se acordă, de asemenea, o atenţie 
deosebită zonei euro ca atare, având în vedere interdependenţa mai accentuată a economiilor acesteia. 
RMA arată că statele membre acţionează în continuare pentru remedierea dezechilibrelor 
macroeconomice identificate în anii anteriori. Cu toate acestea, există motive de preocupare și apar 
noi provocări. Vulnerabilităţile asociate nivelurilor ridicate de îndatorare constituie în continuare un 
risc având în vedere nivelul modest al cererii interne. Excedentele din unele state membre vor rămâne 
ridicate pe perioada vizată de previziunile economice (2015-2017). La nivel agregat, zona euro are 
unul dintre cele mai ridicate excedente de cont curent la nivel mondial. Scăderea preţurilor produselor 
de bază și deprecierea monedei euro au contribuit la creșterea excedentului balanţei comerciale, însă 
excedentul reflectă și o preferinţă la nivel intern pentru realizarea de economii în detrimentul 
realizării de investiţii. RMA identifică statele membre pentru care este necesară o analiză mai 
aprofundată pentru a se evalua dacă sunt afectate sau nu de dezechilibre. Pentru ciclul 2016 al 
semestrului european, 18 ţări vor face obiectul unei analize aprofundate în contextul procedurii 
privind dezechilibrele macroeconomice. În cazul a 16 ţări (Belgia, Bulgaria, Germania, Franţa, 
Croaţia, Italia, Ungaria, Irlanda, Ţările de Jos, Portugalia, România, Spania, Slovenia, Finlanda, 
Suedia și Regatul Unit) au fost identificate dezechilibre în cadrul ciclului precedent al semestrului 
european, iar pentru aceste ţări trebuie realizată acum o nouă analiză aprofundată pentru a se evalua 
dacă dezechilibrele se menţin. În plus, se vor realiza analize aprofundate și pentru Austria și Estonia. 
Situaţia din Cipru va fi evaluată după ieșirea ţării din programul de asistenţă financiară, care este 
programată pentru luna martie 2016. 
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IV. Proiectul Raportului comun privind ocuparea forţei de muncă 

 Analiza anuală a creșterii pentru 2016 este însoţită, de asemenea, de publicarea propunerii 
Comisiei referitoare la proiectul de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă, ce urmează a fi 
adoptat împreună cu Consiliul (pe baza articolului 148 din TFUE). Acesta analizează situaţia ocupării 
forţei de muncă și situaţia socială din Europa și măsurile de politică adoptate de statele membre ca 
răspuns la această situaţie. Raportul arată că reformele structurale substanţiale dau roade. De 
asemenea, acesta analizează potenţialul de îmbunătăţire a rezultatelor în ceea ce privește politica 
socială și de ocupare a forţei de muncă în UE în ansamblul său. 

V. Programul de sprijin pentru reforme structurale  

 Comisia intenţionează să pună în aplicare progresiv sprijinul pentru asistenţa tehnică pe care o 
oferă prin Serviciul său de sprijin pentru reforme structurale. Prin urmare, prezenta analiză anuală a 
creșterii este însoţită de o propunere de finanţare a asistenţei tehnice destinate statelor membre, care 
poate fi oferită pe baza unei cereri (Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 
20172020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013). 

Poziţia României 

• România salută evaluarea Comisiei cuprinsă în AAC 2016 şi susţine menţinerea celor trei priorităţi 
identificate în 2015, având în vedere redresarea înregistrată de economia UE în ultimul an;  

• Se consideră că relansarea investiţiilor, continuarea reformelor structurale şi gestionarea în mod 
responsabil a finanţelor publice vor ghida cu succes acţiunea statelor membre în perioada 
următoare; 

• În ceea ce priveşte evaluarea României din cadrul RMA 2016 singurul indicator care depăşeşte 
valoarea de referinţă (poziţia investiţională internaţională netă), urmează o tendinţă de îmbunătăţire 
şi trebuie avut în vedere că România este o economie în proces de recuperare a decalajelor. 

Comisia Europeană încurajează România şi alte state membre UE să participe la Planul de 
investiţii pentru Europa, prin mobilizarea investiţiilor publice şi private necesare obiectivelor 
Planului. Continuarea reformelor structurale pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice, 
creşterea productivităţii şi atingerea unui nivel mai mare de convergenţă reprezintă priorităţi pentru 
2016.  

România este interesată de consolidarea dimensiunii sociale a politicilor europene. Deşi în 
România rata şomajului este sub media UE, situaţia este mai dificilă în cazul tinerilor, în special 
pentru cei care nu sunt înscrişi la studii sau nu lucrează. De asemenea, România se află printre statele 
membre în care riscul de sărăcie, nu doar în rândul şomerilor, ci şi al angajaţilor, a crescut în perioada 
recentă, (conform raportului de ţară pentru 2015).   

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat Comunicarea 
Comisiei Europene – Analiza anuală a creșterii pentru anul 2016, Consolidarea redresării și 
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stimularea convergenței COM (2015) 690 și în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Daniel Vasile Oajdea 
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