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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra „Analizei anuale a creşterii pentru 2016”  – Consolidarea redresării şi 
stimularea Convergenţei  E51/2015 – COM (2015) 690 

 

În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,  republicat,  Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru 
examinarea pe fond, cu „Analiza anuală a creşterii pentru 2016”  – Consolidarea redresării 
şi stimularea Convergenţei, trimisă cu adresa nr.26/E din  14.12.2015 2015 şi înregistrată 
cu nr.4c-27/405 din 16.12.2015. 

Analiza anuală a creşterii reprezintă un document programatic esenţial în cadrul 
Semestrului european (ciclul 2015-2016). Comisia Europeană menţine structura celor trei 
piloni fundamentali pentru redresare şi creştere economică în Europa: 

a) responsabilitatea şi disciplina fiscal-bugetară a statelor membre UE, 
b) aprofundarea reformelor structurale, 
c) sporirea investiţiilor. 

 
Comisia Europeană susţine că este necesar ca statele membre să stimuleze 

procesul investiţional. Comisia Europeană reiterează necesitatea ca guvernele să se 
conformeze în continuare cadrului de disciplină fiscal-bugetară instituit de regulile 
guvernanţei economice europene. 
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Comisia Europeană face referire la evaluarea progresului înregistrat până în 
prezent de implementarea Strategiei Europa 2020. Comisia arată că: « deşi nu a obţinut 
rezultate în toate domeniile, Strategia are o valoare adăugată şi a generat efecte pozitive, 
în special prin declanşarea de acţiuni la nivel european şi în statele membre într-o serie 
de domenii care reprezintă factori-cheie pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere ». 
Cu toate acestea, Comisia Europeană recunoaşte şi faptul că Strategia nu este încă 
suficient asumată de statele membre şi că este necesară o implicare mai profundă în acest 
sens. 

 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic ia act de recomandarea Comisiei 

Europene care consideră că este necesar ca statele membre UE să ia măsuri pentru a 
îmbunătăţi eficienţa în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi promovarea unei economii 
mult mai circulare. Abordarea privind economia circulară vizează păstrarea valorii 
produselor, a materialelor şi a resurselor în economie, reducând totodată generarea de 
deşeuri. O economie mai circulară şi creşterea eficienţei utilizării resurselor vor putea 
contribui la stimularea investiţiilor pentru economie, protecţia mediului şi ocuparea forţei 
de muncă. 

 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, în şedinţa din  

02.02.2016, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 19  deputaţi din totalul de 20 de 
membri. 

În urma dezbaterii Analizei anuale a creşterii pentru 2016  – Consolidarea 
redresării şi stimularea Convergenţei, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic au luat act de faptul că documentul emis de către Comisia Europeană este un 
document nelegislativ. 
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