
1 
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
București, 18 mai 2020 

Nr. 4c-22/190 

 
Opinie 

 

privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, 

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE 

INVESTIȚII 

Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă  

COM(2019) 650 

 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru 

industrii şi servicii, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost 

sesizate pentru examinarea fondului Comunicării Strategia anuală pentru 2020 

privind creșterea durabilă - COM(2020) 650. 

Având în vedere: 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 
− Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 

− Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a 
Camerei Deputaților, 

− Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 

 

Comisia pentru afaceri europene: 
 

1. Susține noul model de creştere care respectă limitele resurselor naturale 

și abordarea propusă pentru funcţionarea economiei în serviciul 
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cetățenilor și al planetei, pentru promovarea preocupărilor legate de 

climă și de mediu şi transformarea societăţii în profunzime sub impactul 

progresului tehnologic şi al schimbărilor demografice. 

2. Atrage atenţia că Agenda trebuie să impulsioneze și să însoțească dubla 

tranziție digitală și climatică, conform angajamentelor asumate, în 

beneficiul tuturor statelor membre.  

3. Reamintește că dezvoltarea de noi tehnologii și soluții durabile include 

domenii precum supercomputerele, sateliţii miniaturali, energia 

inteligentă ce necesită resurse umane bine pregătite atât în domeniile 

digitale, cât şi în cele aparţinând ingineriei. 

4. Consideră că este necesară atât intensificarea eforturilor pentru 

convergenţa regiunilor, astfel încât să fie asigurate condiţiile necesare 

pentru o uniune economică și monetară dinamică și rezilientă, edificată 

pe temelii solide asigurate de uniunea bancară și de uniunea piețelor de 

capital, cât şi facilitarea trecerii la moneda euro. 

5. Consideră că îmbătrânirea populației şi încetinirea creșterii 

productivității necesită o abordare distinctă şi prioritară în noua agendă 

economică a Uniunii, care să conducă la măsuri tangibile pentru populaţie 

şi mediul economic, într-o gamă largă de domenii, de la transport şi 

sănătate la educaţia pe tot parcursul vieții şi la cea non-formală. 

6. Recomandă asigurarea managementului progresului tehnic prin eforturi 

de perfecționare a administrației Uniunii și a statelor membre, care să 

contribuie la modernizarea capitalului productiv al economiei europene 

şi la relansarea competitivității. 

7. Recomandă să se susțină prin programul InvestEU şi prin Grupul Băncii 

Europene de Investiții, care va deveni banca europeană pentru climă, 

investițiie relevante pentru tranziția climatică și de mediu, accesibile 

pentru întreprinderile mici și mijlocii şi pentru economia socială, în 

special din regiunile mai puţin dezvoltate. 

8. Atrage atenţia că soluţiile credibile, inovatoare şi utile imediat 

cetăţenilor Uniunii trebuie să deţină un loc central în investiţia în 

cercetarea și inovarea de vârf prin programul Orizont Europa. 

9. Subliniază că viitoarea creștere a veniturilor și a ocupării forței de 

muncă în Europa va depinde atât de creșterea productivității și a inovării, 

cât şi de acceptarea legală a noilor forme de organizare a muncii şi a 

noilor soluţii de învăţământ non-formal şi la locul de muncă. 

10. Consideră că oferirea de şanse antreprenoriatului în Uniune, adaptate 

tinerei generaţii, ar putea încuraja inovatorii tineri și agili să dezvolte 

tehnologii revoluționare şi ar putea evita exodul creierelor către alte zone 

ale lumii; apreciază că o consultare publică cu privire la aşteptările 

tinerilor în acest sens ar fi binevenită. 
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11. Subliniază că tehnologiile digitale, precum inteligența artificială sau 

internetul obiectelor, evidenţiază necesitatea armonizării detaliate a 

reglementărilor propice inovării, a accelerării reformelor și a abordării 

integrate a pregătirii profesionale pe piaţa europeană a muncii. 

12. Recomandă ca politicile energetice ale Uniunii să încurajeze mai 

puternic prosumatorii şi minirețelele de electricitate, precum şi 

tehnologiile de energie regenerabilă emergente. 

13. Consideră că este necesară intensificarea cooperării în domeniul 

cercetării științifice cu alte zone ale lumii, în special cu cele din Africa, 

Asia şi America de Sud, pentru a se asigura un climat prielnic promovării 

valorilor fundamentale ale Uniunii şi a principiilor dezvoltării durabile. 

14. Recomandă adaptarea pieței unice la confirmarea calificărilor prin 

sistemele de recunoastere voluntare şi informale, astfel încât lucrătorii 

adulți, în special cei cu un nivel scăzut de calificare, să-și dezvolte seturi 

de competențe diversificate, la un nivel mai înalt de performanță. 

15. Susţine necesitatea unor reforme aprofundate în domeniul educației și 

al formării inițiale pentru a se inversa tendința de creștere a ponderii 

elevilor cu rezultate slabe, precum şi elaborarea, cât mai rapidă, a unor 

strategii cuprinzătoare, axate pe nevoile individuale de perfecționare și 

de recalificare profesională, în contextul avansului educaţiei online în 

materie de competențe. 

 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 18 mai 2020, a 

hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie 
transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 

asupra observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de 

formulare a unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, 
Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 

Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 

211. 

 

Angel TÎLVĂR 

 

PREȘEDINTE 

 


