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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire la 
recomandarea Comisiei referitoare la o recomandare a Consiliului privind instituirea de 
consilii naţionale de competitivitate (CNC) în cadrul zonei euro {COM(2015) 601 final}. 

Această propunere face parte dintr-un pachet mai amplu de iniţiative comunicate de către 
Comisie la 21 octombrie 2015 {COM(2015) 600 final}, care vizează luarea de măsuri în 
vederea finalizării uniunii economice şi monetare, pe baza raportului celor cinci preşedinţi 
din 22 iunie 2015. Prin propunerea sa de înfiinţare a consiliilor naţionale de competitivitate, 
Comisia urmăreşte să îmbunătăţească atât coordonarea, cât şi monitorizarea evoluţiilor în 
materie de competitivitate în cadrul Uniunii. Consiliile naţionale de competitivitate ar 
contribui la realizarea acestui obiectiv prin asigurarea expertizei necesare în vederea 
identificării provocărilor şi a soluţiilor de politică pentru abordarea acestora. Infine, scopul 
urmărit este încurajarea creşterii, convergenţei şi rezilienţei. 

Chiar dacă este adresată statelor membre din zona euro, Recomandarea Comisiei include un 
îndemn ca toate statele membre ale UE să înfiinţeze un consiliu naţional de competitivitate, 
în acest sens, Comisia salută faptul că România are în vedere înfiinţarea unei instituţii cu 
rolul de a spori productivitatea şi de a monitoriza competitivitatea. 

Comisia împărtăşeşte opinia Camerei Deputaţilor potrivit căreia consiliul naţional de 
competitivitate ar trebui să adopte o viziune amplă asupra competitivităţii, analizând 
costurile, dar şi alţi factori, inclusiv evoluţiile şi perspectivele pe termen lung ale 
productivităţii. Cadrul general ar trebui să fie comun, dar, prin natura lor, provocările vor fi 
specifice fiecărei ţări. 

Comisia ia act de preocuparea exprimată, conform căreia înfiinţarea de consilii naţionale de 
competitivitate nu ar trebui să sporească complexitatea guvernanţei economice europene, şi 
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a luat măsuri în această direcţie pe mai multe fronturi, inclusiv prin simplificarea procesului 
semestrului european. Se vor adopta şi alte măsuri, astfel cum se subliniază în 
Comunicarea Comisiei din 21 octombrie 2015. 

Comisia îşi exprimă convingerea că, deşi vor fi necesare în continuare discuţii cu privire la 
demersurile instituţionale, înfiinţarea de consilii naţionale de competitivitate va contribui 
efectiv la consolidarea dialogului politic şi a coordonării dintre statele membre, 
îmbunătăţind astfel politica economică globală la nivel european. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim vice-preşedinte 

Pierre Moscovici 
Membru al Comisiei 
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