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Stimate domnule Preşedinte, 

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

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor pentru exerciţiul de evaluare a 
Strategiei Europa 2020 şi pentru interesul manifestat în cadrul consultării publice. 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 este de acord cu Camera Deputaţilor că ocuparea forţei de muncă şi creşterea 
economică, care ocupă o poziţie centrală în cadrul Strategiei Europa 2020, rămân priorităţi 
esenţiale pentru UE şi pentru statele sale membre. Ca urmare a eforturilor depuse în ultimii 
ani şi a îmbunătăţirii ulterioare a perspectivelor economice ale economiilor europene, 
accentul s-а deplasat progresiv de la găsirea de soluţii la situaţii de urgenţă apărute pe timp 
de criză la pregătirea terenului pentru creştere durabilă şi locuri de muncă într-o economie 
post-criză. 

In ceea ce priveşte progresele realizate până în prezent în vederea îndeplinirii obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, în conformitate cu 
comunicarea sa privind bilanţul, în 2012, 17 ţări, printre care şi România, au înregistrat 
niveluri de consum de energie primară sub nivelul obiectivelor lor naţionale orientative. în 
plus, în opinia sa, Camera Deputaţilor subliniază impactul pozitiv al crizei economice asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia ar dori 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, PIB-ul UE a crescut cu 45 %, iar emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 
18%. 
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Comisia speră că aceste observaţii răspund aspectelor ridicate de Camera Deputaţilor în 
opinia sa şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefčovič 

Vicepreşedinte 


