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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Senatului pentru opinia sa privind Comunicarea Comisiei 
„Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii" [COM(2014) 130final]. 

Comisia apreciază interesul exprimat de Senat faţă de exerciţiul de evaluare a 
Strategiei Europa 2020. Astfel cum s-а subliniat în comunicare, succesul strategiei depinde 
în mare măsură de gradul de sensibilizare şi de participare a tuturor actorilor implicaţi, 
inclusiv a parlamentelor naţionale. 

Comisia ar dori să sublinieze faptul că principalul obiectiv al comunicării a fost acela de a 
evalua progresele realizate în primii ani de punere în aplicare a strategiei, şi nu de a trage 
concluzii sau de a formula recomandări pentru elaborarea strategiei în următorii ani. 
Aceasta este ambiţia evaluării la jumătatea perioadei, care este în prezent în curs de 
elaborare. Este prea devreme totuşi să se anticipeze propunerile care vor fi prezentate de 
Comisie. 

Comisia împărtăşeşte pe deplin viziunea Senatului în ceea ce priveşte importanţa completării 
analizei cantitative a progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 cu o analiză mai calitativă a acţiunilor întreprinse. Acest lucru este 
subliniat în mod explicit în comunicare şi este, în mod special, efectuat în contextul 
semestrului european, care presupune o analiză aprofundată a agendelor de politici ale 
statelor membre şi coerenţa acestora cu obiectivele Strategiei Europa 2020. 

în ceea ce priveşte exemplul privind emisiile de gaze cu efect de seră, astfel cum a fost 
menţionat de către Senat, trebuie recunoscut impactul crizei economice asupra reducerii 
acestor emisii. Comisia ar dori totuşi să sublinieze contribuţia politicilor actuale în materie 
de climă şi energie la obţinerea acestui rezultat. în plus, UE decuplează în mod constant 
activităţile economice de emisiile de gaze cu efect de seră - între 1990 şi 2012, PlB-ul UE a 
crescut cu 45 %>, iar emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 18%. în plus, 
Consiliul European a ajuns la un acord politic cu privire la cadrul privind clima şi energia 
pentru 2030, care reafirmă poziţia de lider mondial a Europei în acest domeniu. 
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Comisia speră că aceste clarificări răspund aspectelor semnalate de Senat în cadrul opiniei 
sale şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

amen 
Vicepreşedinte 

\J 


