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7. Stadiul actual şi etape viitoare:  

 Parlamentul European - etapă pregătitoare (cf. OEIL); comisia competentă pentru raport 

- Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON); s-a solicitat aviz de la alte 6 

comisii;  

 Consiliului ECOFIN a adoptat concluzii în reuniunea sa din 18 februarie 2020; 

recomandările vor fi adoptate formal de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 

martie a.c.; Semestrul european 2020 se va încheia în iulie a.c., odată cu adoptarea de 

recomandări specifice fiecărei țări (RST). 

 
I. CONTEXT  

 

Semestrul European reprezintă cadrul de coordonare a politicilor economice și bugetare la 

nivelul UE. Acesta se concentrează asupra perioadei de 6 luni de la începutul fiecărui an, însă 

procesele sale se derulează pe perioada întregului an. Prin intermediul său, statele membre își 

aliniază politicile bugetare și economice la obiectivele convenite la nivelul UE. 

 

Din 2010 și până în prezent, Semestrul European a fost marcat atât de creșterea complexității 

procesului, cât și de o serie de inițiative pentru eficientizarea sa. Prima ediție a Semestrului a 

avut loc în perioada ianuarie – iunie 2011, ediția actuală fiind cea de-a zecea. 

 

Semestrul European 2020 

 

La 17 decembrie 2019, Comisia Europeană a publicat așa-numitul pachet de toamnă, care 

marchează începutul noului ciclu semestrial pentru coordonarea politicilor economice, ce 

definește prioritățile economice generale ale UE și oferă statelor membre ale UE linii directoare 

politice pentru 2020. Un element de noutate este faptul că analiza care propune prioritățile 

economice generale pentru UE a fost redenumită Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă 

(anterior Analiza Anuală a Creșterii), reflectând noua viziune de creștere economică promovată 

de Comisie, inclusiv prin Pactul Ecologic European.  

 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=612
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2019)0650&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/02/18/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-autumn-package_ro
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Pachetul este alcătuit din următoarele elemente: 

- Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă (SACD), care propune patru dimensiuni ale 

politicii economice a UE strâns interconectate și care se consolidează reciproc: durabilitatea 

mediului înconjurător, creșterea productivității, echitatea, și stabilitatea macroeconomică 

- Raportul privind mecanismul de alertă (AMR)- dispozitiv de screening, bazat pe un tablou 

de bord al indicatorilor, care identifică țările ce pot fi afectate de dezechilibrele 

macroeconomice și pentru care Comisia va efectua evaluări aprofundate; 

- Propunerea de recomandare privind politicile economice din zona euro (REA), în care 

Comisia oferă sfaturi adaptate statelor membre ale zonei euro cu privire la problemele 

relevante pentru funcționarea zonei euro; 

- Raport comun privind ocuparea forței de muncă, care analizează situația ocupării forței de 

muncă și socială în Europa și răspunsurile politice ale guvernelor naționale; 

- Opinia Comisiei privind proiectele de planuri bugetare (DBP) pentru țările din zona euro -  

Comisia evaluează cât de multe proiecte de planuri bugetare naționale pentru anul viitor 

respectă cerințele Pactului de Stabilitate și Creștere (PSC). 

 

Semestrul European va fi reorientat, pentru a integra monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) de la nivelul ONU. Rapoartele de țară pentru anul 2020 vor include o nouă 

secțiune dedicată durabilității mediului înconjurător (creșterea investițiilor durabile, 

impozitarea verde, neutralitatea în privința emisiilor de carbon, tranziția spre o economie 

circulară), ce va completa analiza provocărilor economice și sociale. Raportul de țară aferent 

fiecărui stat membru va cuprinde o anexă cu rezultate în direcția implementării ODD.  

 

Dimensiunea de creștere a productivității, are ca domenii prioritare:  cercetarea și inovarea, 

digitalizarea, piețe eficiente și competitive, o bază industrială puternică, sprijinirea IMM-urilor, 

accesul la finanțare, un mediu de afaceri favorabil, aprofundarea Pieței Unice. 

 

Realizarea stabilității macroeconomice se bazează pe definitivarea UEM, finanțe publice 

solide, un sector financiar stabil, prevenirea dezechilibrelor interne și externe, reforme 

structurale pentru creșterea productivității, dezvoltarea rolului internațional al monedei euro. 

 

Dimensiunea echității se bazează pe implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, 

investiții în competențe și sănătate, combaterea sărăciei, egalitatea de gen, impozitarea 

echitabilă, coeziunea socială și teritorială, calitatea locurilor de muncă. 

 

De asemenea, Comisia Europeană subliniază necesitatea de investiții publice și private în toate 

domeniile care sprijină tranziția către o economie ecologică (educația, recalificarea, cercetarea 

și inovarea), apreciază că trebuie investite sume record în domeniul cercetării și inovării de 

vârf și subliniază faptul că sistemele de impozitare ale statelor membre trebuie să fie reformate 

pentru a sprijini transformările economice.  

 
II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Strategia anuală 2020 pentru creștere durabilă (SACD) definește prioritățile Comisiei 

pentru un nou model de creștere, care respectă limitările resurselor naturale și asigură crearea 

de locuri de muncă și prosperitatea. Conform orientărilor politice ale președintelui Comisiei, 

Ursula von der Leyen, prioritățile stabilite în SACD au în vedere „O economie în serviciul 

cetățenilor”. În cadrul Comisiei anterioare, Analiza Anuală al Creșterii (AAC) s-a concentrat 

pe „triunghiul virtuos” al stimulării investițiilor, urmărirea de reforme structurale și asigurarea 

de politici fiscale responsabile bazate pe rezultate.  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0653
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2020_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0650
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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Comparație între principalele obiective ale AAC și SACD 

 

Analiza anuală a creșterii (AAC) Strategia anuală 2020 pentru creștere 

durabilă (SACD) 

„Triunghi virtuos” :  

1) stimularea investițiilor,  

2) continuarea reformelor structurale 

3) asigurarea de politici fiscale responsabile 

„Patru dimensiuni complementare” :  

1) Mediu  

2) Productivitate  

3) Stabilitate  

4) Echitate 

 

În centrul noii strategii de creștere a UE, așa cum a fost propusă de Comisie, sunt situate patru 

dimensiuni complementare, respectiv:  

 

Mediu: eforturile UE ar trebui să se concentreze pe orientarea tranziției către un continent care 

ocrotește natura și care este neutru din punct de vedere al impactului asupra climei până în 

2050, garantând în același timp că toți cetățenii săi pot profita de oportunitățile pe care le vor 

aduce aceste transformări. Economia circulară, energia regenerabilă, clădirile cu eficiență 

energetică și transportul cu emisii reduse ar trebui să creeze oportunități de creștere și să pună 

bazele unui model economic mai durabil și mai competitiv. Finanțarea pentru realizarea 

sustenabilității mediului ar trebui să provină din mai multe surse, atât publice cât și private. În 

ceea ce privește finanțarea publică, contribuțiile semnificative ar trebui să provină din partea 

programului InvestEU, de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și prin creșterea veniturilor 

provenite din sistemul de comercializare a emisiilor din UE.  

 

Productivitate: prin dezvoltarea de noi tehnologii și soluții durabile, UE s-ar putea situa în 

fruntea creșterii economice viitoare și ar putea deveni un lider mondial într-o lume din ce în ce 

mai digitalizată, inclusiv în domenii cheie pentru suveranitatea sa tehnologică precum ciber-

securitatea, inteligența artificială și tehnologia 5G. Tehnologiile digitale sunt esențiale pentru 

creșterea productivității și pot contribui substanțial la dezvoltarea unei economii verzi. 

Finalizarea uniunii piețelor de capital va fi crucială pentru asigurarea unei finanțări suficiente 

pentru inovare, crearea de locuri de muncă și creștere. De asemenea, ar trebui garantate reforme 

și investiții de anvergură în educație și dezvoltarea competențelor.  

 

Stabilitate: Este esențială finalizarea Uniunii Economice și Monetare (UEM) care să garanteze 

că toate instrumentele economice sunt pregătite și disponibile în cazul unui șoc economic 

negativ important. De asemenea, asigurarea stabilității macroeconomice în UE ar trebui 

realizată pe mai multe căi. În primul rând, printr-o mai bună coordonare a politicilor fiscale 

naționale și respectarea deplină a Pactului de Stabilitate și Creștere (PSC), profitând de 

oportunitatea oferită de un mediu caracterizat de o rată scăzută a dobânzii. Astfel, țările cu un 

nivel ridicat al datoriei publice ar trebui să își plaseze datoria publică pe o traiectorie 

descendentă pentru a reduce vulnerabilitatea la șocuri, în timp ce țările cu situații bugetare 

favorabile ar trebui să sprijine creșterea prin stimularea investițiilor și a cheltuielilor cu 

productivitatea. Ar trebui făcute eforturi pentru îmbunătățirea calității finanțelor publice atât 

pe partea de a venituri, cât și pe partea de cheltuieli. În al doilea rând, prin finalizarea uniunilor 

bancare și piețelor de capital ar trebui rezolvate problemele stringente rămase nerezolvate 

precum sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS), împrumuturile neperformante, 

relațiile dintre bănci și statele suverane, legislația privind insolvența, urmărirea integrării 

financiare. De asemenea, este crucial ca sistemul financiar să fie mai rezistent la amenințările 

cibernetice și la schimbările climatice și este necesară consolidarea rolului internațional al 

monedei euro.  
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Echitate: noul program economic trebuie să se asigure că tranziția este echitabilă și incluzivă 

și că situează pe primul loc cetățenii. Acesta trebuie să acorde o atenție deosebită regiunilor, 

industriilor și lucrătorilor, care vor trebui să se adapteze și să facă față celor mai importante 

tranziții. Pilonul european al drepturilor sociale rămâne una dintre prioritățile UE. 

Îmbunătățirea incluziunii și a calității educației, intensificarea reformelor pentru abordarea 

tuturor formelor de ocupare neregulamentară a forței de muncă, promovarea tranzițiilor către 

contracte cu normă întreagă pe durată nedeterminată, garantarea unui salariu echitabil, 

reducerea ratei de angajare și a diferenței de remunerare pe criterii de gen și promovarea de 

politici eficiente capabile să asigure echilibrul între viața profesională și cea privată sunt câteva 

subiecte obiective politice importante. În plus, pentru a consolida dimensiunea de „echitate”, 

ambele sisteme fiscale ar trebui revizuite și optimizate pentru a consolida stimulentele pentru 

participarea pe piața muncii, pentru a crește echitatea și transparența și pentru a asigura 

sustenabilitatea financiară; ar trebui să fie combătute practicile de evaziune fiscală și să se evite 

o impozitare agresivă.  

 

Potrivit SACD 2020, „guvernanța economică și responsabilitatea democratică trebuie să 

meargă mână în mână”. Parlamentul European ar trebui să aibă o voce mai puternică în privința 

guvernanței economice a UE. În acest scop, Comisia va angaja un dialog cu Parlamentul 

European cu privire la modul în care acest lucru să devină operațional. Într-o primă etapă, 

membrii Comisiei responsabili cu probleme economice se vor adresa Parlamentului European 

înainte de fiecare etapă cheie din ciclul semestrului european. Această responsabilitate 

democratică sporită a semestrului european ar trebui să consolideze procesul și să pune în 

aplicare reforma vizată. În sens mai larg, Comisia va continua dialogul cu statele membre 

pentru a le invita să implice parlamentele naționale, partenerii sociali și toate celelalte părți 

interesate relevante în acest proces.  

 

III. ETAPE VIITOARE 

 

Principalele repere de calendar ale Semestrului European 2020 sunt următoarele: 

- februarie - martie 2020: publicarea, de către Comisie, a evaluărilor economice pentru 

fiecare stat membru al UE (Rapoartele de țară); discuții de orientare politică și eventual 

adoptarea de concluzii la nivelul Consiliului UE, în mai multe formate ministeriale 

(ECOFIN, EPSCO, COMPET, ENVI, EYCS și CAG), pentru pregătirea Consiliului 

European de primăvară; 

- martie 2020: a doua rundă de reuniuni bilaterale cu Comisia Europeană; abordarea 

subiectului la nivelul Consiliului Afaceri Generale în pregătirea Concluziilor Consiliului 

European și a unui Raport de sinteză privind contribuțiile Consiliilor ministeriale referitor 

la Semestrul European 2020; andosarea, de către Consiliul European de primăvară a 

priorităților propuse de Comisie privind Programele Naționale de Reformă și Programele 

de Stabilitate sau de Convergență; 

- aprilie 2020: transmiterea, către Comisie, a Programelor Naționale de Reformă și a 

Programelor de Stabilitate sau de Convergență; 

- mai 2020: publicarea de către Comisie a propunerilor de Recomandări specifice de țară 

(RST) pentru fiecare stat membru al UE; 

- mai - iulie 2020: adoptarea propunerilor de RST. 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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IV. POZIȚII ALE DIVERSELOR INSTITUȚII EUROPENE 

 

La 10 octombrie 2019, Consiliul ECOFIN, pe baza unui raport al celor două organe 

pregătitoare (Comitetul Economic și Financiar și Comitetul de Politică Economică), a făcut un 

bilanț al Semestrului European 2019, în care s-au discutat următoarele aspecte: 

 

- principalele caracteristici introduse în exercițiul semestrului european din 2019 (accentul 

transnațional pe investiții în recomandările specifice fiecărei țări, precum și faptul că aceste 

rapoarte au abordat probleme legate de planificarea fiscală agresivă și spălarea banilor; 

- viitorul semestrului european și necesitatea de a se asigura că acesta rămâne concentrat pe 

provocările cheie; 

- importanța îmbunătățirii gradului de implementare a recomandărilor specifice fiecărei țări 

și a dreptului de proprietate național asupra reformelor 

 

O clauză de revizuire solicită Comisiei să evalueze eficacitatea și progresul în asigurarea unei 

coordonări mai strânse a politicilor economice și a convergenței susținute a performanțelor 

economice. Procesul de revizuire este de așteptat să înceapă începând cu luna februarie 2020. 

Paolo Gentiloni, membru al Comisiei, responsabil pentru domeniul economic a anunțat intenția 

Comisiei de a lansa în curând (cel mai probabil în vara anului 2020) o revizuire a „six pack” și 

a  „two pack”, cu consultarea diferitelor părți interesate, cu scopul de a simplificare regulile și 

de a găsi un consens asupra modului de facilitare a investițiilor și de definire a ce este „verde”.  

 

La 18 februarie 2020, Consiliul ECOFIN a adoptat, printre altele, concluzii referitoare la 

SACD 2020 în care subliniază: 

- necesitatea promovării investițiilor de înaltă calitate, a punerii în aplicare a unor reforme 

structurale ambițioase și a asigurării unor finanțe publice solide în toate statele membre; 

- nevoia ca semestrul european să își păstreze în continuare rolul de instrument principal de 

guvernanță economică al UE pentru a promova stabilitatea macroeconomică și creșterea 

durabilă și favorabilă incluziunii, sprijinind tranziția către o economie neutră din punctul 

de vedere climatic; 

- necesitatea de a integra Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU în cadrul semestrului 

european, însă într-un mod în care să nu-l împovăreze excesiv; 

- nevoia ca statele membre să aplice politici care sprijină investițiile, facilitând transformarea 

economică în direcția neutralității climatice, menținând, în același timp, sustenabilitatea pe 

termen lung a finanțelor publice; 

- tranziția către neutralitatea climatică va antrena o transformare profundă a întregii 

economii, vor fi necesare investiții publice și private semnificative pentru a contribui la 

îndeplinirea obiectivului UE de a trece la o economie neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei; 

- necesitatea ca această tranziție să fie favorabilă incluziunii și responsabilă din punct de 

vedere social și să ofere cetățenilor perspective atrăgătoare de locuri de muncă și posibilități 

de recalificare;  

- progresele înregistrate în ceea ce privește piața unică sunt inegale și sunt necesare eforturi 

suplimentare în ceea ce privește libera circulație a serviciilor, piața unică digitală, uniunea 

bancară, uniunea piețelor de capital și uniunea energetică; 

- importanța unei piețe a forței de muncă puternice și eficiente, cu condiții de muncă 

echitabile pentru toți; 

- punerea în aplicare a reformelor este în continuare neuniformă pe teritoriul UE și presiunile 

economice și sociale urgente necesită progrese decisive prin punerea în aplicare a 

reformelor naționale; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12465-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5819-2020-INIT/ro/pdf
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- nevoia ca statele membre să profite de climatul economic relativ favorabil pentru a continua 

reformele structurale. 

La 14 februarie 2020, Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz referitor la 

SACD 2020 în care:  

- salută adoptarea strategiei bazată pe cei patru piloni cheie (mediul, productivitatea, 

stabilitatea și echitatea) și includerea Obiectivelor ONU pentru dezvoltarea durabilă; 

- salută faptul că drepturile sociale sunt reafirmate în SACD 2020 și speră că obiectivele 

Semestrului european vor acorda o atenție sporită egalității între femei și bărbați; 

- reafirmă că investițiile pe termen lung în educație, formare și dezvoltarea competențelor, 

precum și pentru stimularea cercetării și inovării, cu fonduri sporite destinate acestora, sunt 

absolut cruciale și decisive pentru competitivitatea UE; 

- consideră că cea mai mare prioritate este restabilirea creșterii durabile, mai ales în țările și 

regiunile defavorizate; 

- este de acord cu necesitatea consolidării stabilității și rezilienței sistemului financiar și a 

întăririi normelor care reglementează piețele financiare. 

 

România 

 

- participă activ în toate procesele Semestrului European și apreciază faptul că, la nivelul 

UE, Semestrul este urmărit în mod constant la cel mai înalt nivel politic;  

- consideră că Semestrul European rămâne un cadru viabil de coordonare a politicilor 

economice ale statelor membre; 

- salută publicarea pachetului privind Semestrul European 2020 și propunerea, prin 

intermediul comunicării referitoare la Strategia Anuală 2020 privind Creșterea Durabilă 

COM de priorități de urmărit în perioada următoare la nivelul UE și al statelor membre, 

fiind identificate patru dimensiuni strâns interconectate și care se consolidează reciproc: 

durabilitatea mediului înconjurător, creșterea productivității, echitatea și stabilitatea 

macroeconomică. 

- având în vedere extinderea Semestrului European inclusiv prin integrarea unei monitorizări 

a implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de la nivelul ONU, trebuie acordată 

o atenție adecvată pentru a nu supraîncărca procesul. 

Poziția diverselor parlamente naționale este disponibilă aici. 

 

Link-uri utile: 

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624440/IPOL_STU(2019)6

24440_EN.pdf 

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614484/IPOL_ATA(2017)

614484_EN.pdf 

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642341/IPOL_BRI(2019)64

2341_EN.pdf 

- https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5819-2020-INIT/ro/pdf 

 

 

Daniela Șerban 

 19.02.2019 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190650.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624440/IPOL_STU(2019)624440_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624440/IPOL_STU(2019)624440_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614484/IPOL_ATA(2017)614484_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614484/IPOL_ATA(2017)614484_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642341/IPOL_BRI(2019)642341_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642341/IPOL_BRI(2019)642341_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5819-2020-INIT/ro/pdf

