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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creşterii 2015 {COM(2014) 902 final}. 

Comisia împărtăşeşte preocupările exprimate de Camera Deputaţilor cu privire la 
redresarea economică lentă şi nesatisfăcătoare din Uniune, tendinţele deflaţioniste şi rata 
ridicată a şomajului. Comisia salută, de asemenea, aprobarea primită din partea Camerei 
Deputaţilor privind cei trei piloni principali ai politicii economice şi sociale a UE în 2015: 
stimularea coordonată a investiţiilor, un angajament reînnoit în direcţia reformelor 
structurale şi continuarea asigurării responsabilităţii bugetare. 

Comisia ar dori să reamintească faptul că Analiza anuală a creşterii urmăreşte să prezinte 
principalele caracteristici ale agendei sale privind locurile de muncă şi creşterea economică, 
în acest document se explică alegerile făcute pe baza unei analize a situaţiei şi a cauzelor 
acesteia. în documentele de însoţire se analizează cauzele profunde ale situaţiei într-un mod 
mai detaliat, acestea fiind folosite ca bază de către Comisie în momentul elaborării agendei 
sale privind locurile de muncă şi creşterea economică. 

Analiza anuală a creşterii face parte dintr-un pachet mai amplu pentru locuri de muncă, 
creştere şi investiţii. Planul de investiţii şi în special fişa informativă intitulată „De ce are 
nevoie UE de un plan de investiţii " oferă o analiză detaliată a cauzelor provocărilor 
economice actuale din Europa. De asemenea, Comisia Europeană elaborează şi publică 
previziuni economice de trei ori pe an, inclusiv o analiză a situaţiei economice şi a cauzelor 
acesteia. Previziunile de primăvară pentru 2015 au fost publicate de curând. Toate aceste 
documente sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei2. 

Comisia ar dori să sublinieze importanţa dimensiunii sociale a agendei sale, astfel cum a 
confirmat preşedintele Juncker în orientările sale politice din iulie 2014. în acest context, în 

' http://ec.europa.eu/priorities/iobs-growth-investinent/plan/docs/factsheetl-whv ro.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/economv finance/eu/fbrecasts/index ro.htm . 



Analiza anuală a creşterii se recunoaşte, de asemenea, că ratele şomajului şi situaţia socială 
variază puternic de la un stat membru la altul şi că în special nivelul ridicat al şomajului în 
rândul tinerilor şi rata constant ridicată a şomajului pe termen lung reprezintă un motiv 
important de îngrijorare. în special, se reaminteşte faptul că se introduc indicatori privind 
ocuparea forţei de muncă şi indicatori sociali şi că aceştia ar trebui pe deplin utilizaţi pentru 
a se înţelege mai bine evoluţiile şi riscurile sociale şi cele legate de piaţa muncii. 

în plus, în 2015, Comisia a furnizat analize ale monitorizării reformelor în statele membre, 
inclusiv a impactului lor social, în rapoartele de ţară care reunesc bilanţurile aprofundate 
ale evoluţiilor macroeconomice cu analizele globale, care anterior erau cuprinse în 
documente de lucru ale serviciilor Comisiei, integrând astfel analiza privind ocuparea forţei 
de muncă şi cea socială cu analiza macroeconomică şi fiscală. 

Deschiderea procesului şi intensificarea colaborării cu alţi actori este, de asemenea, unul 
dintre obiectivele-cheie ale raţionalizării semestrului european. Gradul de sensibilizare a 
parlamentelor naţionale în legătură cu semestrul european a sporit de-a lungul anilor, în 
special datorită punerii în aplicare a pachetului de două acte legislative şi a implicării mai 
directe a Comisiei prin prezentări şi dezbateri. 

Vicepreşedintele Dombrovskis a efectuat o vizită la Bucureşti în aprilie 2015, ocazie cu care 
a discutat despre semestrul european şi despre raportul de ţară pentru România cu 
principalele părţi interesate de la nivel naţional, inclusiv cu membri ai Guvernului României, 
ai Camerei Deputaţilor şi ai Senatului, precum şi cu parteneri sociali. Comisia ar dori să îşi 
reitereze angajamentul de a explica şi discuta, în parlamentele naţionale ale statelor membre 
care solicită acest lucru, recomandările specifice fiecărei ţări, după ce acestea vor fi 
aprobate de Consiliul European şi adoptate de Consiliu. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte Vicepreşedinte 


