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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaplor pentru opinia sa cu privire la 
Pachetul privind investiţiile sociale {COM(2013) 83 final). 

Pachetul de măsuri privind investiţiile sociale evidenţiază provocările cu care se confruntă 
Europa şi stabileşte o agendă a politicii sociale pentru a ajuta statele membre să realizeze 
reformele structurale necesare pentru a răspunde acestor provocări comune. Comisia 
apreciază opinia pozitivă a Camerei Deputaţilor cu privire la Pachetul privind investiţiile 
sociale şi părerea sa conform căreia pachetul contribuie la coordonarea şi completarea altor 
politici ale UE. De asemenea, Comisia salută acordul exprimat de Camera Deputaţilor cu 
privire la faptul că acţiunea la nivelul UE este adecvată pentru a face faţă creşterii ratei 
şomajului şi a inactivităţii în rândul tinerilor. 

Comisia apreciază în egală măsură sprijinul Camerei Deputaţilor pentru poziţia Comisiei 
conform căreia investiţia în copii este vitală pentru o economie bazată pe cunoaştere şi 
pentru progresul social în general. în ceea ce priveşte preocuparea exprimată de Camera 
Deputaţilor referitoare la faptul că punerea unui accent prea mare pe educaţie ar putea să 
nu fie adecvat şi poate avea un efect negativ asupra dezvoltării copiilor, Comisia ar dori să 
sublinieze că intenţia sa este de a sprijini dezvoltarea armonioasă a copiilor pentru a 
îmbunătăţi oportunităţile acestora. Comisia este pe deplin de acord în ceea ce priveşte 
nevoia copiilor de timp pentru joacă, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor lor cu familia şi 
prietenii. Recomandarea privind investiţia în copii {C (2013) 778 final), care face parte din 
Pachetul privind investiţiile sociale, subliniază importanţa timpului pentru joacă, a recreerii, 
a sportului şi a activităţilor culturale în afara şcolii şi recomandă ca statele membre să se 
asigure că toţi copiii pot participa la aceste activităţi, prin abordarea barierelor precum 
costul, accesul şi diferenţele culturale. în plus, recomandarea evidenţiază necesitatea ca 
statele membre să încurajeze şcolile, actorii comunităţii şi autorităţile locale să ofere 
activităţi după programul şcolar şi facilităţi mai adecvate pentru toţi copiii, indiferent de 
situaţia profesională sau de originea părinţilor. 

De asemenea, Comisia salută opinia Camerei Deputaţilor conform căreia politica Comisiei 
referitoare la îmbătrânirea activă este adecvată, având în vedere actualele schimbări 
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demografice cu care se confruntă Europa. în plus, Comisia susţine pe deplin convingerea 
Camerei Deputaţilor că această politică - şi politica socială în sens mai larg - ar trebui să 
respecte diversele contexte locale, regionale şi naţionale. Pachetul privind investiţiile sociale 
ia în considerare diferenţele importante privind situaţia economică, a ocupării forţei de 
muncă şi situaţia socială în statele membre şi oferă orientări privind modul în care pot fi 
îndeplinite obiectivele stabilite de comun acord ale Strategiei Europa 2020. Orientările vor 
aborda provocările specifice şi priorităţile în domeniul politicii sociale cu care se confruntă 
statele membre şi vor fi reflectate în procedurile legate de semestrul european, inclusiv 
elaborarea de recomandări specifice fiecărei ţări. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate în opinia Camerei 
Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefčovič 
Vicepreşedinte 


