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 1. Numele şi numărul documentului:  
 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 învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost 
sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții. Analiza anuală a creșterii pentru 2016. 
Consolidarea redresării și stimularea convergenței. COM (2015) 690. 
 2. Data sesizării: 14.12.2015 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 18.02.2016 
 4. Dezbateri în data: 02.02.2016 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - economia Uniunii Europene înregistrează o redresare moderată; 
 - multe economii se confruntă în continuare cu provocări importante în ceea ce privește 
șomajul de lungă durată și cel în rândul tinerilor. Creșterea productivității prezintă în 
continuare un ritm lent, ceea ce afectează competitivitatea și nivelul de trai; 
 - afluxul fără precedent de refugiați și de solicitanți de azil din ultimul an a avut un 
impact imediat în ceea ce privește cheltuielile publice suplimentare pe termen scurt; 
 - prioritățile economice și sociale ale analizei anuale a creșterii pentru 2015 rămân 
valabile, însă este necesar să se intensifice eforturile în materie de politică în vederea înscrierii 
redresării pe o traiectorie durabilă, deblocării investițiilor, consolidării capacității de ajustare a 
statelor membre ale UE, stimulării productivității și accelerării procesului de convergență. Se 
propune concentrarea eforturilor asupra următoarelor trei priorități pentru 2016: relansarea 
investițiilor, continuarea reformelor structurale pentru modernizarea economiilor și politici 
bugetare responsabile;  
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 - era necesar un Plan de investiții pentru Europa cu o acțiune concertată privind 
investițiile în scopul de a menține competitivitatea și a dinamiza activitatea economică. Cu un 
an în urmă, Comisia a propus un Plan de investiții care este în prezent funcțional; 
 - este imperios să se acorde o atenție specială îmbunătățirii mediului de investiții: prin 
asigurarea unei previzibilități sporite în materie de reglementare, prin îmbunătățirea și 
diversificarea surselor de finanțare și prin consolidarea condițiilor de concurență echitabilă în 
Uniunea Europeană și eliminarea barierelor din calea investițiilor atât în interiorul, cât și în 
exteriorul UE; 
 - deși condițiile de creditare s-au îmbunătățit în mod substanțial, multe state membre se 
confruntă cu o îndatorare excesivă în sectorul privat și cu un nivel ridicat de credite 
neperformante; 
 - investițiile inteligente în capitalul uman al Europei și reformele sistemelor de educație 
și de formare orientate spre obținerea de rezultate fac parte din eforturile necesare pentru a 
relansa ocuparea forței de muncă și creșterea durabilă. Sistemele de educație și formare ale 
UE nu sunt atât de performate pe cât ar trebui să fie la nivel internațional. Aproximativ 20 % 
din populația în vârstă de muncă nu dispune decât de competențe elementare, cum ar fi 
alfabetizarea și competențele numerice, și 39 % dintre întreprinderi au dificultăți în a recruta 
personal care să aibă calificările căutate; 
 - cu toate că șomajul a început să scadă pe fondul unei redresări treptate, pentru prea 
mulți șomeri este în continuare dificil să își găsească un loc de muncă, întrucât cererea rămâne 
scăzută și competențele lor ar putea să nu corespundă celor necesare pentru locurile de muncă 
vacante (23 de milioane de cetățeni europeni nu aveau serviciu în luna august 2015, iar 
șomajul de lungă durată aproape s-a dublat din 2008). În pofida faptului că femeile tind să îi 
depășească pe bărbați în ceea ce privește nivelul de educație, acestea sunt în continuare 
subreprezentate pe piața forței de muncă. Pentru asigurarea unor niveluri ridicate de ocupare a 
forței de muncă în întreaga UE și pentru înregistrarea de progrese în materie de convergență, 
salariile reale trebuie să continue să evolueze în concordanță cu productivitatea, 
 - pentru a asigura servicii rapide și de înaltă calitate de care să beneficieze 
întreprinderile și cetățenii este necesară o administrație publică modernă și eficientă.  
 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România. 
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