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Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă, asupra căruia șefii de stat sau de 
guvern au convenit în cadrul Consiliului European din iunie, constituie o parte integrantă a 
răspunsului Uniunii Europene la crizele economice și financiare. Acesta completează și 
consolidează eforturile continue de refacere a stabilității financiare și de aprofundare a 
uniunii economice și monetare. Acțiunile hotărâte întreprinse în prezent, menite să genereze 
creștere și locuri de muncă și să dea un nou impuls economiei Europei, vor da roade în 
următoarele decenii. 

Comisia a prezentat o gamă largă de propuneri de stimulare a creșterii care fac parte din 
Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă; aceasta colaborează strâns cu 
Parlamentul European și cu Consiliul pentru a asigura adoptarea și implementarea lor rapidă, 
astfel încât rezultatele benefice să poată fi resimțite în economie cât mai curând posibil. 

Începând din iunie s-au realizat progrese încurajatoare cu privire la unele aspecte ale 
Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă: majorarea capitalului BEI, de 
exemplu, este în curs și se înregistrează progrese în ceea ce privește etapa-pilot a emiterii 
de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Cu toate acestea, rezultatele din alte domenii au 
fost dezamăgitoare, iar angajamentul politic puternic al șefilor de stat sau de guvern și al 
Parlamentului European nu a dus încă la o intensificare a lucrărilor, ceea ce s-ar solda cu 
rezultate rapide pe teren.  

Prezentul raport și anexa aferentă notează progresele înregistrate și evidențiază domeniile în 
care ar trebui intensificate eforturile pentru a se promova în mod activ oportunitățile de 
creștere. 

Stimularea punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020  
Există un consens larg cu privire la prioritățile legate de reformarea și modernizarea 
economiei europene. Adoptarea de către Consiliu a recomandărilor pentru 2012 specifice 
fiecărei țări trebuie să fie urmată acum de măsuri ferme la nivel național pentru a pune 
în practică recomandările. Noul sistem al guvernanței economice europene își dovedește 
utilitatea, însă nu este complet: acordul privind „pachetul de două acte normative” în 
vederea consolidării în continuare a coordonării bugetare în zona euro rămâne o 
prioritate absolută. Progresele realizate în ceea ce privește propunerile Comisiei 
referitoare la o uniune bancară și activitățile pe termen lung legate de uniunea 
economică și monetară vor contribui la restabilirea încrederii în economie și la crearea 
condițiilor necesare pentru creștere. 

Aprofundarea pieței unice  
Potențialul uriaș al pieței unice ca motor de creștere economică nu este încă exploatat pe 
deplin. Progresele legate de acțiunile-cheie ale primului Act privind piața unică au fost 
inegale. Adoptarea recentă a legislației privind standardizarea reprezintă un progres 
binevenit. Colegislatorii ar trebui să își propună să adopte, înainte de sfârșitul anului, 
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propunerile-cheie privind brevetul unitar, capitalul de risc, fondurile de investiții sociale, 
contabilitatea și soluționarea alternativă a litigiilor și să accelereze lucrările în ceea ce 
privește alte acțiuni-cheie, precum achizițiile publice, calificările profesionale, detașarea 
lucrătorilor, impozitarea energiei și semnăturile electronice, în care progresele nu sunt 
încă pe măsura așteptărilor. Comisia a propus recent o nouă serie de noi acțiuni de 
stimulare a creșterii în cel de-al doilea Act privind piața unică. De asemenea, Comisia a 
accelerat lucrările privind punerea în aplicare a Directivei privind serviciile, eliminarea 
restricțiilor ilegale rămase în ceea ce privește structurile de întreprindere sau capitalul și 
facilitarea accesului la profesiile reglementate și invită statele membre să se angajeze pe 
deplin în această direcție. 

Conectarea Europei 
Am convenit asupra unor termene-limită ambițioase, dar realizabile, pentru finalizarea 
pieței unice digitale și a pieței interne a energiei. Deciziile pe care le adoptăm și acțiunile 
pe care le întreprindem în prezent vor arăta dacă putem obține rezultate. Comisia va 
prezenta în curând un plan de acțiune care va descrie detaliat măsurile care trebuie luate 
de fiecare stat membru pentru finalizarea pieței interne a energiei. Acest plan se va baza 
pe directivele privind eficiența energetică, recent adoptate. În mod similar, evaluarea 
agendei digitale efectuată la jumătatea perioadei, care urmează să fie publicată înainte 
de sfârșitul anului, va scoate în evidență domeniile în care persistă obstacole și în care 
este necesar să se ia măsuri. O accelerare a activității legate de propunerea Comisiei 
privind gestiunea colectivă a drepturilor și de inițiativele viitoare privind drepturile de 
autor și serviciile audiovizuale va aduce, de asemenea, o contribuție majoră. Un acord 
ambițios privind mecanismul Conectarea Europei va constitui o declarație clară privind 
intenția de a realiza investițiile necesare în infrastructura energetică, digitală și de 
transport. 

Crearea cadrului de reglementare adecvat pentru creștere economică  
În a doua parte a anului 2012, Comisia va elabora un raport referitor la progresele 
considerabile realizate în ceea ce privește reglementarea inteligentă și va proceda la o 
reducere și mai pronunțată a sarcinii de reglementare la nivelul UE și la nivel național. La 
începutul anului 2013, Comisia va prezenta un prim raport intermediar de activitate și un 
tablou de bord privind acțiunile în derulare, întreprinse în vederea adaptării 
reglementărilor UE în funcție de nevoile IMM-urilor și ale microîntreprinderilor. 

Construirea unei Uniuni a inovării  
Inovarea este esențială pentru viitorul creșterii și al competitivității. Comisia a stabilit 
modul în care Spațiul european de cercetare poate fi consolidat și a prezentat o strategie 
ambițioasă privind tehnologiile generice esențiale. Acordul privind propunerea 
Orizont 2020 și programele COSME în contextul următorului CFM va oferi cercetătorilor și 
IMM-urilor un impuls binevenit. Acțiunile stabilite în recenta revizuire, realizată de 
Comisie, a politicii industriale a UE va ajuta UE să își mențină poziția de lider în domeniul 
tehnologiei și va facilita investițiile în primele etape ale elaborării de noi tehnologii. 

Investițiile vizând creșterea economică 
Pachetul de finanțare în valoare de 120 de miliarde EUR prevăzut în Pactul pentru 
creștere economică și locuri de muncă prezintă un potențial important în ceea ce privește 
stimularea creșterii și atragerea de noi investiții din partea sectorului privat. Majorarea 
capitalului Băncii Europene de Investiții a fost acceptată: un procent de 90 % va fi 
disponibil cel târziu în martie 2013. Programul de împrumut pentru 2013 al BEI va 
reflecta creșterea capacității de creditare. Prima emisiune de obligațiuni UE pentru 
finanțarea de proiecte va fi demarată în următoarele luni în așteptarea semnării unui 
acord de cooperare dintre Comisie și BEI la sfârșitul lunii octombrie. Consiliul de 
administrație al BEI a aprobat deja o rezervă de proiecte. Comisia continuă să colaboreze 
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cu statele membre pentru a reprograma și a accelera procesul de implementare a 
fondurilor structurale ale UE pentru sprijinirea creșterii economice. Cu toate acestea, 
deciziile care urmează să fie luate în acest an cu privire la bugetul pe 2013 și la 
următorul cadru financiar multianual vor constitui testul de foc al angajamentului colectiv 
în ceea ce privește realizarea de investiții vizând creșterea și competitivitatea. Comisia 
nu dispune de suficiente credite de plată disponibile pentru a răspunde cererilor de plată 
care sunt în prezent depuse de statele membre. Acestea sunt obligații legale care trebuie 
onorate, iar întârzierile în efectuarea plăților nu vor contribui la restabilirea creșterii 
economice și a încrederii în economia noastră. 

Politica fiscală pentru creștere economică 
Comisia a efectuat o serie de propuneri – de exemplu, în ceea ce privește revizuirea 
Directivei privind impozitarea veniturilor din economii, baza fiscală consolidată comună a 
societăților, impozitarea energiei și mandatele de negociere pentru acordul privind 
impozitarea veniturilor din economii cu țările terțe – propuneri care, atunci când vor fi 
adoptate, vor contribui la creșterea veniturilor publice și la crearea unor oportunități de 
stimulare a creșterii economice și de susținere a consolidării fiscale. Cu toate acestea, 
progresele înregistrate la nivelul Consiliului și al Parlamentului au fost, până în prezent, 
inadecvate. Comisia face un apel pentru reînnoirea angajamentului de a progresa în 
acest domeniu și prin punerea în aplicare a planului de acțiune în materie de fraudă 
fiscală și evaziune fiscală, inclusiv prin adoptarea, în acest an, a inițiativei privind 
paradisurile fiscale. De îndată ce vor fi îndeplinite cerințele minime pentru adoptarea unei 
taxe pe tranzacțiile financiare prin cooperare consolidată, Comisia va prezenta o 
propunere de decizie de autorizare. 

Crearea de locuri de muncă și realizarea unei adevărate piețe europene a 
muncii 
Statele membre trebuie să continue să acționeze pentru a răspunde provocărilor 
economice și sociale pe care le reprezintă rata ridicată a șomajului și schimbările 
demografice. Cadrul pentru realizarea de progrese este în vigoare – cheia este acum 
punerea în aplicare. Comisia a lansat un pachet ambițios în materie de ocupare a forței 
de muncă, stabilind măsurile esențiale de sprijinire a creării de locuri de muncă, de 
restabilire a dinamicii pieței forței de muncă și de îmbunătățire a guvernanței UE și 
pledează pentru o accelerare a activității în ceea ce privește transferabilitatea drepturilor 
la pensie. La nivel european, este în desfășurare punerea în aplicare a reformei EURES, 
menite să transforme EURES într-o veritabilă platformă de recrutare și plasament, iar 
Comisia va propune în curând o comunicare privind reorganizarea sistemelor de 
învățământ și un pachet de măsuri privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 
care să se bazeze pe inițiativa privind oportunitățile pentru tineri și să includă propuneri 
pentru o garanție pentru tineret. Activitățile legate de propunerea Comisiei privind 
drepturile lucrătorilor detașați ar trebui accelerate. 

Exploatarea potențialului comerțului 
Se înregistrează progrese în negocierile comerciale cu o serie de parteneri internaționali. 
Au fost semnate acorduri cu Peru și Columbia și se întrevede finalizarea acordurilor cu 
Singapore și Canada până la sfârșitul anului. Comisia a propus directive de negociere 
privind Japonia, iar negocierile cu India continuă, fiind nevoie de un nou impuls. 
Activitățile legate de propunerile Comisiei privind accesul la piețele de achiziții publice din 
țările terțe ar trebui, de asemenea, accelerate. 
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În toate aceste domenii, succesul Pactului pentru creștere economică și locuri de 
muncă va fi condiționat de un parteneriat puternic între instituțiile europene și 
statele membre. Comisia Europeană va continua să își asume pe deplin rolul și 
invită: 

 Consiliul European să confirme necesitatea urgentă de a obține rezultate cu privire 
la toate aspectele Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă;  

 statele membre să își continue eforturile în materie de reformă cu curaj și hotărâre, 
în acord cu recomandările specifice fiecărei țări convenite în iulie 2012 și  

 Parlamentul European și Consiliul să accelereze procesul de adoptare a propunerilor 
care prezintă potențialul cel mai important în materie de stimulare a creșterii 
economice. 



Punerea în aplicare a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă:  
acţiuni de întreprins la nivelul statelor membre  
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STIMULAREA PUNERII ÎN APLICARE A STRATEGIEI EUROPA 2020 

 
  

Progrese înregistrate până în prezent 
 

 
Etapele următoare 

Strategia Europa 
2020 

Recomandări specifice fiecărei țări au fost prezentate în 
mai de Comisie, aprobate în iunie de Consiliul European 
și adoptate în iulie de Consiliu. 

Punerea în aplicare la nivel național este în curs de 
desfășurare. Statele membre trebuie să pună în aplicare 
recomandările specifice fiecărei țări prin intermediul unor 
programe de reformă și prin pregătirea bugetelor pentru 
2013.  

Comisia urmează să adopte în noiembrie analiza anuală a 
creșterii pe 2013.  

  
Noi instrumente 
pentru guvernanța 
economică și pentru 
presiunea inter pares 

În decembrie 2011 a intrat în vigoare un nou set de 
norme în materie de guvernanță economică, care a fost 
aplicat începând cu ianuarie 2012.  

Comisia a prezentat primul raport privind mecanismul de 
alertă, care a fost urmat de analize aprofundate pentru 
12 țări. Dezechilibrele constatate au fost abordate în 
recomandările specifice fiecărei țări. 

Noile norme vor continua să fie aplicate în Semestrul 
european pe 2013.  

Punere în aplicare la nivel național a recomandărilor specifice 
fiecărei țări. Raportul privind mecanismul de alertă pe 2013 
va fi prezentat în noiembrie împreună cu analiza anuală a 
creșterii. 

 
Regulamentele din 
cadrul pachetului 
privind 
supravegherea și 
monitorizarea 
bugetară  

În noiembrie 2011, Comisia a propus două regulamente 
suplimentare pentru a spori supravegherea și 
coordonarea bugetară pentru toate statele membre din 
zona euro. 

Un dialog tripartit este în curs, fiind necesar să se ajungă de 
urgență la un acord. 

 



Punerea în aplicare a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă:  
contribuţia politicilor europene la creștere și la ocuparea forţei de muncă  
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 APROFUNDAREA PIEȚEI UNICE 

 
Progrese înregistrate până în prezent Etapele următoare 

Actul privind piața 
unică I 
 

Comisia a prezentat propuneri pentru toate cele 12 acțiuni-cheie din 
cadrul Actului privind piața unică I: 
 
Sistemul european de standardizare 
 
Brevetul unitar 
Fondurile de capital de risc 
Fondurile de investiții sociale 
Simplificarea directivelor în materie de contabilitate 
Procedurile alternative de soluționare a litigiilor 
Orientările privind TEN-E 
 
Directiva privind impozitarea energiei 
Calificările profesionale 
Achizițiile publice 
Detașarea lucrătorilor 
Semnăturile electronice 
Orientările privind TEN-T și cele din domeniul telecomunicațiilor 

 
 
Adoptat în octombrie 2012. 
 
Acord posibil până la sfârșitul anului 2012. 
 
 
 
 
 
Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât acesta 
nu respectă calendarul inițial. 
 

Actul privind piața 
unică II 
 

În octombrie 2012, Comisia a prezentat cel de Al doilea act 
privind piața unică, identificând încă 12 acțiuni-cheie de 
stimulare a creșterii. 

Comisia urmează să prezinte propuneri până în primăvara 
anului 2013, acestea urmând a fi adoptate până în primăvara 
anului 2014. 
 Guvernanța pieței 

unice 
 

În iunie, Comisia a prezentat Comunicarea privind 
guvernanța pieței unice. 
 

Sunt întreprinse în prezent acțiuni de punere în practică a 
măsurilor de accelerare a transpunerii, de consolidare a 
punerii în aplicare și de monitorizare și definire a acțiunilor 
corective. 

Directiva privind 
serviciile 

Comisia a prezentat în iunie Comunicarea referitoare la 
punerea în aplicare a Directivei privind serviciile. 
 

Va continua activitatea de monitorizare a punerii în aplicare a 
directivei, inclusiv prin proceduri privind încălcarea dreptului 
Uniunii, evaluări inter pares și schimburi de cele mai bune practici. 



Punerea în aplicare a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă:  
contribuţia politicilor europene la creștere și la ocuparea forţei de muncă  
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 INSTITUIREA UNEI PIEȚE DIGITALE UNICE 

  
Progrese înregistrate până în prezent 

 

 
Etapele următoare 

Inițiativa 
emblematică 
„Agenda 
digitală” 
 

S-au înregistrat progrese cu privire la punerea în aplicare a 
Agendei digitale, inclusiv prin propuneri privind gestionarea 
drepturilor colective și prin politica europeană în domeniul 
spectrului de frecvențe radio. 
 

Comisia urmează să publice înainte de sfârșitul anului evaluarea 
intermediară, care va prezenta în detaliu ce mai rămâne de făcut 
la nivel european și național. 
 

Semnătura 
electronică și 
identificarea 
electronică 
 

În iunie 2012, Comisia a prezentat o propunere de 
regulament în acest sens. 

Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât acesta nu 
respectă calendarul inițial. 

Modernizarea 
regimului privind 
drepturile de 
autor 
 

În octombrie 2012, a fost adoptată Directiva privind operele 
orfane. Comisia a prezentat propuneri privind gestionarea 
drepturilor colective. În 2011, a fost publicată o Carte verde 
privind distribuirea online a operelor audiovizuale. 
 

Ar trebui accelerat procesul legislativ privind gestionarea 
drepturilor colective. Comisia va prezenta până la sfârșitul anului 
2012 următoarele etape după publicarea cărții verzi. 
 

Facturarea 
electronică  

A fost identificată ca acțiune-cheie în Actul privind piața 
unică II. 
 

Comisia va prezenta o propunere până în primăvara anului 2013. 

Investiții în 
infrastructura 
digitală/rețelele 
în bandă largă 
 
 
 
 
 
 

În iunie, a fost lansată o consultare publică referitoare la revizuirea 
Orientărilor privind finanțarea publică a rețelelor în bandă largă.  
 
 
 
 
De asemenea, Comisia pregătește orientări cu caracter de 
reglementare privind accesul la rețelele în bandă largă.  
 
 
 
Comisia a prezentat propuneri pentru mecanismul „Conectarea 
Europei” ca parte a următorului cadru financiar multianual, pentru 
a sprijini investițiile în infrastructurile energetice care au o 
importanță primordială pentru Europa. 

Comisia va prezenta în lunile următoare orientări revizuite privind 
finanțarea publică a rețelelor în bandă largă. Așa cum s-a anunțat în 
Actul privind piața unică II, Comisia va prezenta la începutul anului 2013 
o propunere legislativă de reducere a costului implementării serviciilor în 
bandă largă de mare viteză.  
 
Comisia va prezenta în 2013 recomandări referitoare la nediscriminare și 
la metodologia de calcul al costurilor aferente prețurilor cu ridicata 
reglementate ale accesului la rețea, pentru a promova un acces 
echivalent, coerența și stabilitatea în Europa. 
 
În 2012 trebuie să se ajungă la un acord ambițios privind nivelul de 
sprijin pentru mecanismul „Conectarea Europei”. 
 
 



Punerea în aplicare a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă:  
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CREAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE ADECVAT PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ 

 
  

Progrese înregistrate până în prezent 
 

 
Etapele următoare 

Reglementarea 
inteligentă 

 

Reducerea sarcinii legate de reglementare, atât la nivelul UE, 
cât și la nivel național, continuă să reprezinte o prioritate-
cheie pentru Comisie și un element esențial al Agendei pentru 
o reglementare inteligentă, astfel cum se descrie în 
Comunicarea din 2010 „Reglementarea inteligentă în UE”  
 

Comisia va prezenta o comunicare până la sfârșitul 
anului 2012, în care va prezenta progresele realizate cu 
privire la măsurile și obiectivele stabilite în comunicarea 
din 2010 și va indica acțiunile viitoare.  
 

Sarcina administrativă 

 

Comisia a propus măsuri care, dacă vor fi adoptate, vor 
reduce sarcina administrativă cu aproximativ 30 %.  
 

Parlamentul și Consiliul sunt invitate să acționeze rapid 
pentru a aproba măsurile restante în vederea obținerii 
unei reduceri suplimentare de 5,5 % a sarcinii 
administrative față de obiectivul inițial de reducere a 
acesteia cu 25 %.  
 

Comisia va raporta în viitoarea comunicare cu privire la 
revizuirea politicii sale în materie de consultare publică 
și cu privire la rezultatele finale ale Programului de 
reducere a sarcinii administrative. 

 
IMM-uri și 
microîntreprinderi 

 

 

 

Comisia a lansat o consultare pentru a identifica topul 10 al 
celor mai împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri, cu 
privire la care Comisia va înainta propuneri de simplificare.  

La începutul anului 2013, Comisia va publica un raport 
privind progresele înregistrate în cadrul politicii de 
reducere a sarcinii legate de reglementare pentru IMM-
uri și microîntreprinderi, inclusiv un tablou de bord 
privind derogările și regimurile mai ușoare pentru 
microîntreprinderi.  
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FINALIZAREA PIEȚEI INTERNE A ENERGIEI 

 
  

Progrese înregistrate până în prezent 
 

 
Etapele următoare 

Finalizarea pieței interne 
a energiei 

 

Sunt în curs de identificare barierele în calea finalizării pieței 
interne a energiei până în 2014. 

 

Comisia va publica în noiembrie un raport cuprinzător 
privind funcționarea pieței interne a energiei, ce va 
aborda în special obstacolele principale în calea 
finalizării acesteia până în 2014, așa cum a solicitat 
Consiliul European. Comunicarea va include analize 
specifice fiecărei țări precum și un plan de acțiune cu 
termene clare. 
 

Investiții în 
infrastructura energetică 

 

Comisia a prezentat propuneri pentru mecanismul 
„Conectarea Europei” ca parte a următorului cadru financiar 
multianual, pentru a sprijini investițiile în infrastructurile 
energetice care au o importanță primordială pentru Europa. 

 

Până la sfârșitul anului 2012 trebuie să se ajungă la un 
acord ambițios privind nivelul de sprijin pentru 
mecanismul „Conectarea Europei”. 

 

Eficiența energetică Directivele privind eficiența energetică au fost adoptate în 
iunie 2012 și vor intra în vigoare până în decembrie 2012.  
 

Statele membre trebuie să stabilească obiective 
naționale până la data de 30 aprilie 2013 și să prezinte 
până la sfârșitul anului 2013 primele rapoarte cu privire 
la punerea în aplicare a schemelor de eficiență 
energetică. 
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CONSTRUIREA UNEI UNIUNI A INOVĂRII 
 

  
Progrese înregistrate până în prezent 

 

 
Etapele următoare 

Consolidarea Spațiului 
european de cercetare  
 

În iulie 2012, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Un 
parteneriat consolidat al Spațiului european de cercetare 
pentru excelență și creștere”.  
 

Statele membre, în colaborare cu principalele părți 
interesate, trebuie să ia măsuri pentru a stimula investițiile 
și a promova concurența la nivel național, a optimiza 
cooperarea transnațională prin intermediul infrastructurilor 
de cercetare, a facilita mobilitatea cercetătorilor, abordând 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, și a îmbunătăți 
accesul la cunoștințele științifice. 
 Investiții în cercetare și 

inovare 
 

Ca parte a cadrului financiar multianual 2014-2020, Comisia 
a propus un cadru strategic, Orizont 2020, și un program 
consacrat competitivității întreprinderilor și IMM-urilor, 
COSME, pentru a oferi sprijin public cercetării, a mobiliza 
investițiile private și a ajuta IMM-urile să aibă acces la 
finanțare. 
 

Este necesar să se ajungă, până la sfârșitul anului 2012, 
un acord ambițios privind nivelul sprijinului dedicat 
cadrului strategic Orizont 2020 și programului COSME. 
 

Tehnologiile generice 
esențiale 
 

În iunie 2012, Comisia și-a prezentat strategia privind 
tehnologiile generice esențiale. 
 

Punerea în aplicare a strategiei va necesita eforturi 
substanțiale din partea Comisiei și a statelor membre. 
Urmează să fie instituit un grup la nivel înalt. 

Modernizarea politicii 
industriale 

 

În octombrie 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind o 
revizuire a politicii industriale a UE, pentru a ajuta industriile 
UE să își mențină avansul tehnologic și să faciliteze investițiile 
în stadiile incipiente ale adoptării și difuzării noilor tehnologii.  

Trebuie puse în aplicare fără întârziere inițiativele 
prevăzute în comunicare, inclusiv prin activitatea 
grupurilor operative înființate în domeniile prioritare. 

Protecția unitară prin 
brevet 

Propunerile Comisiei de legislație privind protecția unitară 
prin brevet sunt în curs de discuție în cadrul Consiliului și al 
Parlamentului. 

 

Este necesar ca, până la sfârșitul anului 2012, Consiliul 
și Parlamentul European să ajungă la un acord pentru a 
permite înregistrarea primului brevet cu efect unitar 
până în primăvara anului 2014. 
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INVESTIȚII ÎN CREȘTEREA ECONOMICĂ 

 Progrese înregistrate până în prezent Etapele următoare 

Creșterea capitalului BEI  
 

Majorarea de capital în valoare de 10 miliarde EUR va fi decisă de 
către Consiliul guvernatorilor BEI până la sfârșitul anului 2012.  
 

Programul de împrumut al BEI pe 2013 trebuie să reflecte 
majorarea capacității de creditare cu aproximativ 60 de 
miliarde EUR, inclusiv prin noua Facilitate pentru creștere 
economică și ocuparea locurilor de muncă. BEI trebuie să 
își dezvolte activitatea de consiliere tehnică și financiară 
pentru a contribui la realizarea proiectelor și a accelera 
plățile și investițiile reale.  
 Proiectul-pilot privind 

obligațiunile de finanțare 
a proiectelor 
 

În 2012 a fost autorizată suma de 100 de milioane EUR pentru 
obligațiuni de finanțare a proiectelor din domeniul transporturilor, cu 
potențialul de a genera investiții de 1,5 - 2 miliarde EUR. BEI a 
elaborat o rezervă de proiecte. 
 

Acordul de cooperare dintre Comisie și BEI urmează să fie 
semnat până la sfârșitul lunii octombrie. Primele obligațiuni 
de finanțare a proiectelor urmează să fie lansată la scurt 
timp după această dată. Un buget suplimentar în valoare 
de 130 de milioane EUR urmează să fie mobilizat în 2013 
(100 de milioane EUR pentru transporturi, 20 de milioane 
EUR pentru TIC și 10 milioane EUR pentru energie). 
 Reprogramarea 

fondurilor structurale ale 
UE și accelerarea plăților 
aferente acestora  
 

Comisia colaborează cu statele membre pentru a reprograma 
fondurile structurale în vederea sprijinirii priorităților legate de 
creșterea economică și ocuparea forței de muncă și a accelerării 
plăților aferente acestora. 
 

Statele membre urmează să identifice noi oportunități de 
reprogramare și de mobilizare a fondurilor structurale ale 
UE pentru sprijinirea creșterii economice. 
 

Bugetul pe 2013 
 

Propunerea Comisiei privind bugetul UE pe 2013 se axează pe 
furnizarea de investiții favorabile creșterii în 2013.  
 

Punerea în aplicare cu succes a pachetului de finanțare 
necesită un nivel adecvat de sprijin din partea bugetului 
UE pe 2013, care urmează să fie aprobat de Consiliu și 
Parlament în noiembrie. 
 

Fondurile puse la dispoziție vor fi utilizate pentru a sprijini 
infrastructurile prioritare (50 %), cercetarea, inovarea, 
IMM-urile și serviciile IT (25 %), piața forței de muncă, 
capitalul uman și măsurile de incluziune socială (25 %) 
 Cadrului financiar 

multianual 2014-2020 
Propuneri ale Comisiei pentru programe din cadrul financiar 
multianual 2014-2020 orientate către creștere economică și cu 
accent mai mare pe rezultate și pe valoarea adăugată la nivelul UE. 

Este necesar să se ajungă, până la sfârșitul anului 2012, la 
un acord ambițios privind nivelul sprijinului oferit 
programelor de stimulare a creșterii. 
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 POLITICA FISCALĂ PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ 

 Progrese înregistrate până în prezent Etapele următoare 

Impozitarea 
veniturilor din 
economii 
 

Comisia a prezentat propuneri de modificare a Directivei 
privind impozitarea veniturilor din economii, în noiembrie 
2008, și, respectiv, a mandatelor având ca obiect revizuirea 
acordurilor fiscale încheiate de UE cu țări terțe, în iulie 2011. 
 

Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât 
acesta nu respectă calendarul inițial. 
 

Impozitarea energiei 
 

În aprilie 2011, Comisia a prezentat o propunere de directivă 
privind impozitarea energiei. 
 

Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât 
acesta nu respectă calendarul inițial. 
 CCCTB 

 
În martie 2011, Comisia a prezentat propuneri pentru o bază 
fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB). 

Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât 
acesta nu respectă calendarul inițial. 
 
 Frauda și evaziunea 

fiscală 
 

În iunie, Comisia a prezentat o comunicare privind modalități 
concrete de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale. 
 

Înainte de sfârșitul anului 2012, Comisia intenționează 
să propună un plan de acțiune care va identifica 
măsurile specifice care ar putea fi aplicate rapid, 
împreună cu o inițiativă privind paradisurile fiscale și 
planificarea fiscală agresivă. Planul de acțiune va stabili 
măsuri concrete în vederea îmbunătățirii cooperării 
administrative și va sprijini dezvoltarea politicii existente 
în materie de bună guvernanță.  
 Taxa pe tranzacțiile 

financiare 
În septembrie 2011, Comisia a prezentat o propunere privind 
instituirea unei taxe pe tranzacțiile financiare. 
 

De îndată ce vor fi întrunite condițiile necesare, Comisia 
este pregătită să continue această inițiativă cu acele 
state membre care sunt favorabile acesteia, în cadrul 
cooperării consolidate.  
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CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI A UNEI ADEVĂRATE PIEȚE EUROPENE A MUNCII 

 
 

Progrese înregistrate până în prezent Etapele următoare 

Politica privind ocuparea 
forței de muncă 

În aprilie 2012, Comisia a prezentat un pachet privind 
ocuparea forței de muncă, în care se prevăd măsuri-
cheie pentru sprijinirea creării de locuri de muncă, 
restaurarea dinamismului piețelor forței de muncă și 
consolidarea guvernanței UE. 

Măsurile trebuie puse în aplicare fără întârziere. 

 

Șomajul în rândul 
tinerilor 

 

În 2011, Comisia a lansat Inițiativa privind oportunitățile 
pentru tineri și a creat echipe de acțiune pentru a mobiliza 
fondurile structurale ale UE în vederea combaterii șomajului 
în rândul tinerilor și sprijinirii IMM-urilor. În septembrie 2012, 
Comisia a publicat Raportul UE privind tineretul. 

În decembrie, Comisia urmează să prezinte pachetul privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, pentru 
evaluarea progreselor realizate. Pachetul va conține o 
propunere de recomandare a Consiliului privind garanțiile 
oferite tinerilor și a doua etapă a consultării partenerilor 
sociali privind un cadru de calitate pentru stagii.  
 Educație și competențe 

 

Sunt în curs de desfășurare acțiuni de identificare a 
problemelor în domeniul educației și al competențelor. 
Reforma sistemului EURES este în curs de desfășurare pentru 
a transforma acest sistem într-o adevărată platformă de 
recrutare și plasare. 

Înainte de sfârșitul anului 2012, Comisia urmează să prezinte o 
comunicare privind regândirea sistemului de educație, care să 
revizuiască situația actuală a competențelor și să propună piste de 
acțiuni suplimentare. Propunerea Comisiei de reformă a EURES va face 
parte din pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. 

Transferabilitatea 
drepturilor la pensie 

 

Comisia colaborează cu președinția cipriotă pentru păstrarea 
drepturilor transfrontaliere la pensie și a drepturilor de 
securitate socială, în scopul de a relansa acest proces. 

Eforturile trebuie accelerate. 

 

Lucrătorii detașați 

 

În martie 2012, Comisia a prezentat o propunere privind 
drepturile lucrătorilor detașați. 

Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât 
acesta nu respectă calendarul inițial. 

[Profesiile reglementate] În decembrie 2011, Comisia a prezentat propuneri 
privind recunoașterea calificărilor profesionale. 

 

Este necesară accelerarea procesului legislativ, întrucât 
acesta nu respectă calendarul inițial. Comisia colaborează cu 
statele membre privind punerea în aplicare a recomandărilor 

   Lucrătorii mai în vârstă Comitetul pentru protecție socială (CPS) definește în prezent 
principiile directoare ale îmbătrânirii active și ale solidarității între 
generații, care urmează să fie adoptate în luna octombrie. 

În contextul programului de supraveghere multilaterală, în 
2013, CPS și EMCO urmează să efectueze o analiză tematică 
comună privind îmbătrânirea activă. 
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VALORIFICAREA POTENȚIALULUI SCHIMBURILOR COMERCIALE 
 

  
Progrese înregistrate până în prezent 

 

 
Etapele următoare 

Acorduri comerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În iunie 2012 au fost semnate acorduri comerciale cu Peru si 
Columbia.  
 
Negocierile privind un acord economic și comercial cuprinzător 
(CETA) cu Canada sunt într-un stadiu avansat. 
 
Negocierile cu Singapore se apropie de faza finală. 
 
Negocierile cu India sunt în curs de desfășurare. 
 
 
 
În iulie, Comisia a adoptat o recomandare privind directivele de 
negociere pentru încheierea unui acord de liber schimb cu Japonia. 
 
Grupul de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă și creștere 
economică pregătește în prezent un raport privind eventualul 
domeniu de aplicare al acordului de liber schimb cu SUA. 
  
Negocierile privind un acord de liber schimb complex și cuprinzător 
cu Ucraina s-au încheiat în decembrie 2011. O parafare tehnică a 
acordului de liber schimb complex și cuprinzător UE-Ucraina a avut 
loc în iulie 2012.  
 
Directivele de negociere privind încheierea de acorduri de liber 
schimb complexe și cuprinzătoare cu Egiptul, Iordania, Marocul și 
Tunisia au fost adoptate în decembrie 2011. 
 

Este nevoie de aprobarea Parlamentului European. 
 
 
Negocierile urmează să fie finalizate în lunile următoare. 
 
 
Negocierile urmează să fie finalizate în lunile următoare. 
 
Negocierile vor continua – este nevoie de o implicare mai 
mare din partea Indiei pentru o încheiere rapidă a acordului. 
 
 
Statele membre trebuie să accelereze lucrările privind 
directivele de negociere. 
 
Raportul trebuie adoptat până la sfârșitul anului 2012. 
 
 
 
Până la sfârșitul anului 2012 trebuie finalizate unele etape 
tehnice suplimentare (traducerea) în vederea semnării.  
 
 
 
Comisia este gata să lanseze negocieri de îndată ce se va 
încheia procesul pregătitor și în funcție de voința partenerilor. 
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Negocierile cu Malaysia sunt în curs de desfășurare. 
 
În martie 2012, Comisia a lansat procesul de pregătire a 
negocierilor cu Tunisia, Maroc și Iordania.  
 
În decembrie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă 
negocieri cu Georgia și Moldova și, în februarie 2012, cu 
Armenia, în vederea încheierii de acorduri de liber schimb 
complexe și cuprinzătoare. 
 

 
Negocierile vor continua.  

Accesul la piețele de 
achiziții publice din țările 
terțe 

În martie 2012, Comisia a prezentat o propunere privind 
accesul bunurilor și serviciilor Uniunii la piețele de achiziții 
publice din țările terțe. 

Procesul legislativ trebuie accelerat. 
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