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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei – Analiza anuală a 

creşterii pentru 2013 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu documentul Comunicare a Comisiei - Analiza anuală a creşterii 

pentru 2013 – COM (2012) 750, în vederea examinării fondului. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa 

comisiei din data de 19 februarie 2013. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că Analiza Anuală a Creşterii (AAC) 

este un document care stabileşte priorităţile economice şi sociale menite să 

orienteze acţiunea Uniunii Europene, precum şi a statelor membre cu privire la 

modalităţile de stimulare a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă 

pentru anul următor, în conformitate cu strategia Europa 2020. 

 Odată cu publicarea AAC 2013, la 28 noiembrie 2012, a debutat 

semestrul european, procesul de coordonare a reformelor economice, bugetare 

şi de reforme structurale la nivel european.  

 În acelaşi timp, Comisia Europeană a prezentat cel de-al doilea raport 

privind mecanismul de alertă, ca parte a noului sistem de supraveghere pentru 

prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice.  



 În plus, tot în cadrul pachetului privind AAC, Comisia a publicat – pentru 

prima dată – un raport privind stadiul integrării pieţei unice. Acest raport se 

concentrează pe domeniile cu cel mai mare potenţial de creştere (servicii, 

energie, transporturi, digital). 

 Raportul macroeconomic, precum şi proiectul de raport comun privind 

ocuparea forţei de muncă în Europa constituie, de asemenea, parte a ACC 

2013.  

 De asemenea, s-a menţionat că informaţiile cuprinse în acest pachet 

integrat vor fi utilizate de către serviciile Comisiei Europene, în primăvara 

anului următor, atunci când vor fi elaborate recomandările specifice fiecărei 

ţări.  

 Recomandările specifice de ţară, adoptate de către Consiliul European în 

iunie 2012, trebuie să constituie baza direcţiilor de acţiune ale statelor membre 

în 2013, iar punerea în aplicare a acestora va reprezenta obiectivul dialogului 

continuu între statele membre şi Comisia Europeană.  

 Raportul comun privind ocuparea forţei de muncă abordează 

problema alarmantă a şomajului în UE şi evidenţiază discrepanţele 

semnificative între statele membre în domeniul ocupării şi indicatorilor sociali.  

 România este menţionată, alături de Bulgaria, Letonia şi Polonia în grupul 

statelor care cheltuiesc puţin pentru protecţie socială şi au şi un impact scăzut 

în atingerea ţintelor de reducere a sărăciei.   

 Aspectele privind ocuparea forţei de muncă, precum şi cele sociale vor fi 

discutate în grupurile de lucru ale Consiliului, iar Consiliul EPSCO (Ocupare, 

Politica Sociala, Sănătate şi Afacerile Consumatorului) va pregăti o contribuţie 

pentru Consiliul European din primăvara anului următor. 

 

 În cadrul întrunirii Consiliului Afaceri economice şi financiare din 12 

februarie 2013 s-a convenit că AAC este deopotrivă şi punctul de plecare 

pentru semestrul european, care implică monitorizarea simultană a politicilor 

statelor membre în domeniile economice, fiscale şi ocuparea forţei de muncă în 

perioada de 6 luni. Miniştrii au fost de acord că trebuie menţinut impulsul 

reformei pentru a se putea restabili încrederea şi pentru a se permite o 
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revenire a creşterii economice. În acest sens, Comisia Europeană a recomandat 

5 priorităţi care au fost identificate în urma ultimului sondaj anual: 

• urmărirea diferenţiată, creştere-prietenoasă, consolidare fiscală;  

• refacerea normală a creditării economiei;  

• promovarea creşterii economice şi a competitivităţii;  

• combaterea şomajului şi a consecinţelor sociale ale crizei; 

• modernizarea administraţiei publice.  

  

 Următoarea etapă cheie a Semestrului european este reprezentată de 

Consiliul European de primăvară (ECOFIN), din 14 – 15 martie 2013. La fel ca 

în anii precedenţi, pe baza contribuţiilor Consiliilor sectoriale, Consiliul 

European va adopta o serie de mesaje de orientare ce vor trebui luate în 

considerare de către Statele Membre la finalizarea Programelor Naţionale de 

Reformă (PNR) şi a Programelor de stabilitate / convergenţă (PSC). Statele 

Membre sunt aşteptate să prezinte versiuni actualizate ale celor două 

Programe până la 15 aprilie 2013. 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, 

care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor. 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Florin Iordache     Mihăiţă Găină 
       

     
 
 
         
 
Şef serviciu Elena Mesaroş      Întocmit, 

  Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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