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Prezentarea acestei analize anuale a creșterii, care marchează începutul primului „semestru 
european”, are loc într-un moment de cotitură pentru Uniunea Europeană. După doi ani de 
recesiune, Europa începe să își revină ușor. Procesul de redresare este din ce în ce mai 
puternic și mai rapid, deși există în continuare incertitudini în ceea ce privește piețele 
datoriilor suverane, iar sectorul financiar încă se mai află într-un proces de refacere și de 
reformare.  

Întrucât situația începe să se îmbunătățească, este momentul să se adopte măsuri de politică 
ferme. Ieșirea Europei din criză nu a însemnat niciodată o simplă revenire la cursul normal al 
lucrurilor. Criza a scos la iveală principalele puncte slabe ale economiei europene și 
dezechilibre interne din ce în ce mai mari. Redresarea bazată pe creșterea durabilă, care 
creează locuri de muncă, va fi posibilă doar dacă se va găsi o soluție la problemele structurale 
subiacente; Europa poate profita de această criză pentru a declanșa o transformare profundă a 
structurii sale economice.  

Totuși, deși Europa a limitat și a absorbit efectele crizei ceva mai bine decât alte părți ale 
lumii, există riscul ca ritmul redresării în urma turbulențelor înregistrate la nivel mondial să 
fie mai lent. Criza a agravat și mai mult decalajul față de Statele Unite ale Americii în ceea ce 
privește productivitatea muncii. Competitivitatea prețurilor și a costurilor rămâne 
problematică. Economiile emergente și-au reluat creșterea mai rapid decât UE, deși unele 
dintre acestea se confruntă, de asemenea, cu provocări economice majore.  

UE și de statele sale membre au adoptat strategia Europa 2020, menită „să ajute Europa să se 
redreseze după criză și să devină mai puternică, atât la nivel intern, cât și la nivel 
internațional”1. Pentru ca Europa să iasă din criză, este necesar un program de reforme 
coordonat și global, care să vizeze consolidarea fiscală, revenirea la condiții macroeconomice 
solide și adoptarea prioritară a unor măsuri de stimulare a creșterii.  

UE și statele sale membre au responsabilitatea colectivă de a întreprinde reforme structurale 
orientate către viitor, care sunt necesare, dar dificile, redresându-și, în același timp, situația 
fiscală și restabilind condiții macroeconomice sănătoase.  

Europa trebuie să intensifice coordonarea procesului de reformă și a politicilor economice 
pentru a asigura compatibilitatea ajustărilor macroeconomice cu consolidarea fiscală și cu 
reformele de politică. Consolidarea fiscală este o condiție indispensabilă, dar nu și suficientă 
pentru a genera creștere. În lipsa unor politici proactive, creșterea potențială va rămâne, 
probabil, la un nivel scăzut în următorul deceniu. Creșterea va depinde în mod crucial de 

                                                 
1 Concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010. 
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mediul industrial și de afaceri, în special de IMM-uri. Fără creștere, consolidarea fiscală va fi 
și mai dificilă.  

Consiliul European din iunie 2010 a introdus conceptul de „semestru european”, regrupând 
astfel evoluțiile politicilor macroeconomice și reformele structurale în cadrul strategiei 
Europa 2020. „Semestrul european” reprezintă o perioadă, în prima jumătate a fiecărui an, în 
care statele membre își prezintă programele de aliniere la Pactul de stabilitate și de creștere și 
la strategia Europa 2020 și în care statele membre primesc orientări de politică și recomandări 
înaintea finalizării bugetelor naționale. Aceasta va consolida dimensiunea ex ante a 
coordonării și a supravegherii în materie de politică economică în cadrul UE, făcând astfel 
posibilă combinarea avantajelor unei agende comune la nivelul UE cu acțiuni specifice 
întreprinse la nivel național. Astfel, UE poate să desprindă învățăminte în timp util din 
evoluțiile naționale, iar statele membre pot integra perspectiva și orientările europene în 
politicile lor naționale în anul următor.  

Pentru noul ciclu de coordonare a politicilor, Comisia va prezenta, în cadrul unei analize 
anuale privind creșterea, o evaluare a principalelor provocări economice cu care se confruntă 
UE și va recomanda acțiuni prioritare menite să le facă față. Pe baza acestor elemente, 
Consiliul European de primăvară va formula orientări privind principalele provocări care vor 
apărea în viitor. Ținând cont de aceste orientări, statele membre își vor elabora strategiile 
bugetare pe termen mediu în cadrul programelor lor de stabilitate sau de convergență și vor 
prezenta, în programele naționale de reformă, măsurile necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor înscrise în strategia Europa 2020 și pentru eliminarea obstacolelor în calea 
creșterii. Aceste două documente vor fi transmise simultan, până la mijlocul lunii aprilie. În 
etapa de finalizare a „semestrului”, pe baza recomandărilor formulate de Comisie, Consiliul 
va prezenta, până în vară, orientări de politică specifice fiecărei țări. Astfel, statele membre 
vor putea să țină seama de aceste contribuții atunci când își vor elabora bugetul pe anul 
următor. 

În primul „semestru european”, analiza anuală a creșterii conține, în special, mesaje-cheie 
privind acțiuni pe care statele membre ar trebui să le întreprindă în mod prioritar. Elementele 
de analiză care stau la baza acestor mesaje sunt prezentate în trei rapoarte de însoțire. 

1. ABORDAREA PRIORITARĂ A INIțIATIVELOR DE STIMULARE A CREșTERII  

Este crucial ca statele membre să întreprindă acțiuni pentru a evita scenariul unui 
„deceniu pierdut”… 

Analiza situației macroeconomice și a celei de pe piața forței de muncă în UE arată că, în 
2011 și 2012, statele membre trebuie să adopte măsuri pentru a evita o creștere lentă, care să 
genereze puține locuri de muncă („scenariul unui deceniu pierdut”). Cea mai mare prioritate o 
reprezintă ieșirea din cercul vicios al datoriei nesustenabile, al perturbărilor existente pe 
piețele financiare și al creșterii economice slabe care s-a instaurat în unele state membre. 
Prioritatea numărul unu este readucerea politicilor bugetare pe calea cea bună, protejând, în 
același timp, politicile de stimulare a creșterii, și restabilirea rapidă a sectorului financiar 
pentru a găsi calea către redresare. A doua prioritate este reducerea rapidă a șomajului și 
aplicarea unor reforme eficiente în ceea ce privește piața forței de muncă pentru a avea locuri 
de muncă mai numeroase și mai bune. Aceste priorități vor putea fi abordate în mod eficient 
numai dacă vor fi susținute de eforturi majore de relansare a creșterii.  
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Pentru a-și atinge obiectivele, reformele vor trebui să asigure o mai bună funcționare a pieței 
forței de muncă și a pieței de produse, să stimuleze inovarea și să îmbunătățească condițiile-
cadru ale activității comerciale din Europa. Acest lucru va atrage mai multe investiții în 
sectorul privat, care vor contribui la creșterea calității finanțelor publice. În ceea ce privește 
piața forței de muncă, reforma ar trebui să vizeze participarea redusă a anumitor grupuri și 
proasta funcționare a acesteia. Astfel de politici ar avea un impact pozitiv și asupra 
consolidării bugetare, întrucât ar genera creșterea veniturilor bugetare și scăderea cheltuielilor 
publice cu transferurile sociale, contribuind astfel la reducerea riscului de apariție a unor 
dezechilibre macroeconomice în viitor. Reformele structurale pot genera beneficii 
semnificative chiar și pe termen scurt. Îmbunătățirea condițiilor-cadru și reformele pieței de 
produse și ale pieței forței de muncă stimulează creșterea producției și gradul de ocupare a 
forței de muncă. 

Inițiativele emblematice și pârghiile existente la nivelul UE trebuie mobilizate pentru a 
sprijini eforturile naționale 

Acțiunile întreprinse la nivelul UE vor contribui, de asemenea, la stimularea creșterii în mod 
inteligent, durabil și favorabil incluziunii. Comisia a elaborat o agendă ambițioasă, care 
urmează să fie realizată prin intermediul a șapte inițiative emblematice, precum și prin 
derularea, în paralel, a unor acțiuni privind politicile orizontale care vin în sprijinul strategiei. 

Comisia a prezentat cele șapte inițiative emblematice menționate în strategia Europa 20202. 
Fiecare dintre aceste inițiative abordează aspecte specifice și conține măsuri care vizează 
domenii de politică specifice. Valoarea reală a acestora constă în faptul că sunt strâns legate 
între ele și se sprijină reciproc. Astfel, anumite măsuri-cheie, cum ar fi necesitatea stabilirii 
unui nou sistem de drepturi de proprietate intelectuală, sunt relevante pentru mai multe 
inițiative emblematice - în acest caz, pentru inițiativele „O Uniune a inovării”, „O politică 
industrială” și „O agendă digitală pentru Europa”. 

Îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 depinde și de mobilizarea eficace și de 
exploatarea tuturor instrumentelor UE pentru a susține reformele. În acest scop, strategia 
prevede acțiuni de consolidare a pieței unice, a bugetului UE și a instrumentelor folosite în 
cadrul acțiunilor economice externe și de implicare a acestora în îndeplinirea obiectivelor 
strategiei Europa 2020:  

– în conformitate cu acest angajament, Comisia a lansat o dezbatere privind viitorul Act 
privind piața unică, destinat să revitalizeze piața unică și să valorifice noi surse de 
creștere3; 

– comunicarea privind „Revizuirea bugetului UE” stabilește orientările generale și opțiunile 
posibile privind modul în care bugetul UE poate contribui la îndeplinirea obiectivelor 

                                                 
2 „O agendă digitală pentru Europa” [COM(2010) 245 final/2 din 19.5.2010], „Tineretul în mișcare” 

[COM(2010) 477 din 15.9.2010], „O Uniune a inovării” [COM(2010) 546 din 6.10.2010], „O politică 
industrială adaptată erei globalizării” [COM(2010) 614 din 28.10.2010], „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă” 
[(COM(2010)682 din 23.11.2010], „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială” [COM (2010) 758 din 16.12.2010]. 
Inițiativa „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” va fi prezentată până la 
sfârșitul lunii ianuarie 2011. 

3 „Către un Act privind piața unică” [COM(2010) 608 din 27.10.2010]. 
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strategiei Europa 2020, reflectând mai bine prioritățile strategiei referitoare la politicile de 
cheltuieli4;  

– în final, comunicarea privind „Comerțul, creșterea și afacerile internaționale. Politica 
comercială – componentă-cheie a strategiei UE 2020” prezintă modul în care politica 
comercială și de investiții poate constitui un important motor de creștere5. 

Prioritățile pentru creșterea la nivelul UE 

Strategia Europa 2020 prezintă o gamă largă de reforme de politică integrate care urmează să 
fie puse în aplicare în anii următori. Pentru a accelera redresarea economică și crearea de 
locuri de muncă - o provocare importantă și urgentă - va trebui ca, în 2011 și 2012, UE să își 
concentreze eforturile pe adoptarea acelor măsuri care permit sprijinirea, într-un mod cât mai 
direct, a reformelor întreprinse de statele membre, care nu necesită investiții publice 
importante și care au cel mai mare impact asupra creșterii și a creării de locuri de muncă. 
Așadar, pentru a stimula creșterea, Comisia se va concentra asupra unei serii de măsuri 
prioritare la nivelul UE. Aceste măsuri, selecționate din rândul politicilor care fac obiectul 
inițiativelor emblematice, ar trebui să prezinte avantaje economice clare pe termen scurt sau 
mediu și să poată fi adaptate relativ rapid. De exemplu, ar trebui să se acorde prioritate intrării 
pieței unice într-o nouă etapă prin valorificarea întregului potențial al sectorului serviciilor, 
prin atragerea capitalului privat pentru finanțarea întreprinderilor inovatoare care înregistrează 
o creștere rapidă, prin modernizarea regimurilor de standardizare și de proprietate intelectuală 
și prin oferirea unui acces la energie eficient din punct de vedere al costurilor. De asemenea, 
Comisia va propune măsuri privind TVA-ul, o bază de impozitare consolidată comună pentru 
întreprinderi, impozitarea energiei pentru a îmbunătăți mediul fiscal al întreprinderilor, pentru 
a lupta împotriva dublei impuneri și pentru a îndeplini obiectivele înscrise pe agenda UE 
privind schimbările climatice și energia. 

Având în vedere importanța sectoarelor serviciilor și faptul că acestea sunt furnizori pentru 
alte sectoare, consolidarea pieței interne de servicii reprezintă un important motor de creștere 
și de creare de locuri de muncă pentru economiile statelor membre ale UE. Punerea integrală 
în aplicare a Directivei privind serviciile va duce la creșterea concurenței, la modernizarea 
cadrului de reglementare și la aplicarea unor reforme structurale importante. Ar trebui 
adoptate măsuri suplimentare pentru a aprofunda piața internă a serviciilor. 

Măsurile menite să asigure existența unor proceduri de achiziții publice mai deschise și mai 
eficiente pot reduce în mod considerabil costurile suportate de sectorul public și pot stimula 
concurența pe piețele relevante. Utilizarea eficientă a economiilor rezultate în urma adoptării 
acestor măsuri poate prezenta avantaje macroeconomice considerabile. De asemenea, 
îmbunătățirea accesului la piețele achizițiilor publice în țările terțe poate aduce beneficii 
suplimentare Europei. 

Îmbunătățirea infrastructurii în domenii precum energia durabilă, transporturile și tehnologia 
informației (în special tehnologia în bandă largă) poate contribui la promovarea creșterii și a 
creării de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele pe termen lung privind 
decarbonizarea. În această perspectivă, instrumentele de finanțare inovatoare, cum ar fi 
obligațiunile UE pentru proiecte, pot spori capacitatea de adaptare a economiei.  

                                                 
4 „Revizuirea bugetului UE” - COM(2010) 700, 19.10.2010. 
5 ”Comerț, creștere și afaceri internaționale. Politica comercială – componentă - cheie a strategiei UE 

2020” [COM(2010) 612 din 9.11.2010]. 
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La nivel microeconomic, creșterea concurenței în sectorul transporturilor și în cel al energiei 
ar putea contribui la creșterea eficienței economice, ca rezultat al intrării pe piață a unor noi 
furnizori și a scăderii prețurilor, precum și la o folosire mai rațională a forței de muncă și a 
capitalului datorită inovării. La nivel macroeconomic, aceste măsuri ar putea duce la o 
creștere a activității economice, întrucât beneficiile înregistrate în sectorul transporturilor și în 
cel al energiei se pot reflecta și în celelalte sectoare ale economiei datorită importanței acestor 
servicii în costurile de producție ale altor sectoare de activitate.  

Industria și sectorul manufacturier constituie o sursă majoră de inovare și dezvoltare 
tehnologică în sectorul privat și asigură majoritatea exporturilor UE. Relansarea acestora este 
esențială pentru creșterea economică. În același timp, o piață unică funcțională a unor bunuri 
și servicii ecologice oferă posibilități importante de creștere, inovare și creare de locuri de 
muncă.  

În ceea ce privește standardizarea, preluarea inițiativei la nivel mondial este esențială. Prin 
urmare, Comisia va propune măsuri menite să contribuie la accelerarea și modernizarea 
standardizării în Europa, inclusiv în ceea ce privește TIC. În acest domeniu, care evoluează 
foarte rapid și în care există numeroase interconexiuni, aceasta reprezintă, într-adevăr, o 
provocare specială. De asemenea, Comisia va dezvolta standarde specifice la nivelul UE 
pentru a contribui la crearea unei piețe de produse și tehnologii inovatoare, eficiente din punct 
de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.  

Pentru a facilita tranzacțiile transfrontaliere pe piața unică, Comisia va mai prezenta, în 2011, 
un instrument juridic în domeniul dreptului european al contractelor, ușor de utilizat, pe care 
consumatorii îl vor putea folosi pentru tranzacțiile efectuate pe piața unică, precum și un 
regulament care va simplifica recuperarea transfrontalieră a creanțelor, inclusiv prin poprirea 
conturilor bancare. Acesta ar trebui să contribuie la îmbunătățirea situației actuale, în care 
doar 37 % din creanțele transfrontaliere existente la nivelul UE pot fi recuperate.  

Pentru a debloca situația actuală, în care conținutul disponibil online într-un stat membru nu 
poate fi mereu accesat în condiții legale într-un alt stat membru al Uniunii, Comisia va 
prezenta un cadru european privind proprietatea intelectuală care va contribui în special la 
consolidarea comerțului electronic și a tehnologiilor digitale. 

În ceea ce privește accesul la finanțare, în special în cazul IMM-urilor și al întreprinderilor 
inovatoare nou înființate, un pachet de măsuri - cum ar fi crearea unui pașaport pentru 
capitalul de risc, menit să înlăture obstacolele transfrontaliere, inclusiv obstacolele fiscale 
cauzate de reglementările naționale divergente - pot contribui la reducerea costurilor suportate 
de întreprinderile nou create prin aplicarea unor prime de risc mai scăzute, încurajându-se 
astfel inovarea. Comisia va aborda, de asemenea, problema atragerii de investitori străini pe 
termen lung în UE. 

2. PRIMII PAșI PE CALEA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR STRATEGIEI EUROPA 2020 

Consiliul European din iunie 2010, în cadrul căruia s-a adoptat strategia Europa 2020 și cele 
cinci obiective principale ale UE, a solicitat statelor membre să ia măsuri acum „pentru a 
pune în practică aceste priorități ale politicilor la nivelul lor. Statele membre ar trebui, 
menținând un dialog intens cu Comisia, să își stabilească rapid obiectivele naționale, ținând 
cont de pozițiile lor inițiale și de circumstanțele la nivel național și în conformitate cu 
procedurile naționale de luare a deciziilor. Acestea ar trebui să identifice, de asemenea, 
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principalele blocaje în calea creșterii economice și să indice, în programele lor naționale de 
reformă, modul în care intenționează să le abordeze.” 

În toamna anului 2010, în strânsă cooperare cu Comisia, statele membre au lucrat la stabilirea 
obiectivelor naționale și la elaborarea unor strategii de punere în aplicare a acestora. Fiecare 
stat membru era invitat să prezinte, până la jumătatea lunii noiembrie, un proiect de program 
național de reformă („PNR”), care să cuprindă obiectivele naționale vizate, precum și 
reformele necesare pentru îndeplinirea acestora și înlăturarea obstacolelor persistente în calea 
creșterii. Faptul că fiecare stat membru își stabilește propriul nivel de ambiții în ceea ce 
privește obiectivele generale ale strategiei Europa 2020 reprezintă un element important al 
acestei strategii, obiectivele naționale fiind „asumate politic”, adică fac obiectul unei dezbateri 
politice interne. 

Toate statele membre, cu două excepții, și-au stabilit obiectivele naționale. Unele state au 
prezentat numai obiective provizorii sau calitative. În plus, având în vedere caracterul 
preliminar al acestei reflecții, unele obiective sunt prezentate sub formă de intervale sau de 
„obiective minime”, bazate pe politicile actuale. 

Deși nu se pot trage concluzii finale din datele preliminare prezentate în proiectele de PNR, 
pot fi identificate câteva tendințe cu caracter general. Există riscul ca obiectivele stabilite la 
nivel național să fie destul de puțin ambițioase și să se concentreze prea mult pe termen scurt, 
neacordându-se suficientă atenție trasării unor traiectorii de reformă care să acopere întreaga 
perioadă până în 2020. Scopul stabilirii acestor obiective nu este pur numeric – se dorește ca 
fiecare stat membru să simtă impulsul de a se angaja în înregistrarea unor progrese măsurabile 
în domeniile-cheie identificate în cele cinci obiective principale. În majoritatea cazurilor, 
însumarea obiectivelor naționale provizorii arată că UE mai are etape de parcurs pentru a 
îndeplini principalele obiective stabilite de Consiliul European. Este de înțeles că pentru unele 
statele membre poate fi greu să își asume angajamente ambițioase într-o perioadă de 
incertitudine economică. Cu toate acestea, în logica programelor naționale de reformă pe 
termen lung, important este să se stabilească o traiectorie care să țină seama de circumstanțele 
actuale, dar care să vizeze îndeplinirea rezultatului potrivit la sfârșitul perioadei. Întrucât este 
conștientă că acesta este primul an în care se aplică o nouă abordare, iar multe state membre 
au dificultăți în ceea ce privește adoptarea de măsuri ambițioase într-o perioadă de consolidare 
fiscală, Comisia propune efectuarea unei evaluări la jumătatea perioadei, în 2014. Astfel, UE 
va putea analiza dacă nivelul de progres dorit poate fi atins și va putea lua măsuri 
suplimentare, dacă este cazul. 

Secțiunea următoare oferă o imagine de ansamblu preliminară a proiectelor de obiective 
naționale actuale, prezentate în tabelul din anexă. Până în aprilie 2011, se așteaptă ca toate 
statele membre să își stabilească obiective naționale precise pentru fiecare dintre cele cinci 
obiective principale ale UE. Începând de anul viitor, „analiza anuală a creșterii” va monitoriza 
mai îndeaproape progresele înregistrate în ceea ce privește principalele obiective, pe baza 
obiectivelor naționale finalizate.  

2.1. Ocuparea forței de muncă 

Obiectivul principal al UE este atingerea, până în 2020, a unei rate de ocupare de 75 % pentru 
femeile și bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani; acest obiectiv urmează să fie 
îndeplinit printr-o mai mare participare a tinerilor, a lucrătorilor mai în vârstă, a lucrătorilor 
cu un nivel scăzut de calificare, precum, și printr-o mai bună integrare a migranților legali. 
Participarea scăzută la piața forței de muncă este de mult timp unul dintre punctele slabe ale 
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Europei din punct de vedere structural. Înainte de criză, ratele de ocupare în Europa erau cu 
câteva puncte procentuale mai mici decât cele din SUA și Japonia. Din cauza crizei, a crescut 
dramatic rata șomajului, iar schimbările demografice riscă să reducă și mai mult forța de 
muncă disponibilă. O mai mare participare la piața forței de muncă ar avea un impact 
semnificativ asupra viitoarei creșteri a Europei.  

Din analiza proiectelor de PNR rezultă că statele membre și-au însușit acest obiectiv și și-au 
propus, în mare parte, să rezolve problema blocajelor de pe piața forței de muncă. Majoritatea 
statelor membre și-au fixat un obiectiv precis, în timp ce Austria, Belgia, Cipru, Italia și 
Slovacia și-au fixat anumite intervale. Țările de Jos și Regatul Unit al Marii Britanii nu și-au 
fixat încă un obiectiv național oficial. Obiectivele propuse variază între 62,9 % (Malta) și 
80 % (Suedia). 

Dacă toate statele membre și-ar atinge obiectivul național pe care și l-au propus pentru 2020 
sau ar atinge valorile inferioare ale intervalului stabilit, rata medie de ocupare în statele 
membre UE care și-au fixat un obiectiv național ar fi de 72,4 %. Dacă toate statele membre ar 
atinge valorile superioare ale propriului interval, această rată de ocupare medie în UE ar fi de 
72,8 %. Cu alte cuvinte, pe baza obiectivelor naționale actuale privind rata de ocupare, ar lipsi 
2,2-2,6 puncte procentuale pentru ca UE să își atingă obiectivul de 75 %.  

2.2. Cercetare și dezvoltare  

Atât în ceea ce privește resursele investite, în special cele din sectorul privat, cât și în ceea ce 
privește eficacitatea cheltuielilor, Europa este mult în urma Statelor Unite ale Americii și a 
altor economii avansate. O astfel de diferență are efecte negative asupra perspectivelor de 
creștere, în special pentru sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere. Obiectivul prevăzut 
în strategia Europa 2020 constă în îmbunătățirea condițiilor de investiții în domeniul cercetării 
și dezvoltării (C&D), astfel încât nivelul de investiții combinate - private și publice – să 
ajungă la cel puțin 3 % din PIB. 

Nivelul agregat calculat pe baza tuturor obiectivelor naționale provizorii este de 2,7-2,8 % din 
PIB, care este sub obiectivul preconizat de 3 % din PIB investit în C&D, dar care reprezintă 
un efort semnificativ, în special în contextul bugetar actual. Unele state membre au adoptat 
măsuri menite să asigure o creștere semnificativă a investițiilor publice în cercetare, inovare și 
educație, întrucât sunt conștiente de faptul că aceste investiții vor contribui la viitoarea 
creștere. Unele state membre au stabilit obiective ambițioase, dar realiste, în ciuda faptului că 
le este greu să se angajeze în ceea ce privește îndeplinirea componentei private a obiectivului 
lor de investiții în C&D. 

Un alt aspect strâns legat de performanțele UE în ceea ce privește inovarea este ponderea 
economică a întreprinderilor inovatoare care înregistrează o creștere rapidă6. Statele membre 
trebuie să înceapă să își adapteze reformele pentru a înlătura obstacolele existente în calea 
creșterii întreprinderilor inovatoare, în special prin îmbunătățirea condițiilor-cadru și a 
accesului la finanțare. 

                                                 
6 Comisia creează un astfel de indicator ca răspuns la solicitarea Consiliului European - COM(2010) 546 

din 6.10.2010, p. 29. 
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2.3. Combaterea schimbărilor climatice și politica energetică 

Înregistrarea unei creșteri durabile înseamnă transformarea Europei într-o economie și o 
societate competitivă, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon. Această viziune este în acord cu cele trei obiective ale strategiei Europa 
2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile din 
1990 sau cu 30 %, dacă există condiții favorabile în acest sens; creșterea la 20 % a ponderii 
surselor regenerabile de energie în consumul final de energie și creșterea cu 20 % a eficienței 
energetice.  

Există deja obiective naționale în ceea ce privește sursele regenerabile de energie și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  

În ceea ce privește eficiența energetică, analiza proiectelor de PNR indică faptul că, în acest 
stadiu, statele membre s-au implicat parțial în îndeplinirea acestui obiectiv. Unele state 
membre nu au oferit indicații în ceea ce privește acest obiectiv, în timp ce altele au folosit 
metodologii diferite pentru a-și exprima obiectivele naționale. Având în vedere aceste 
diferențe și caracterul incomplet al informațiilor, se impune clarificarea urgentă a obiectivelor 
pe care trebuie să le îndeplinească fiecare stat membru. 

Evaluarea preliminară arată însă faptul că eforturile cumulate ar duce la o scădere mai mică de 
10 %, ceea ce înseamnă că nu s-ar atinge obiectivul general al UE de reducere a consumului 
de energie cu 20 % până în 2020. Acest lucru constituie un motiv de îngrijorare, întrucât 
eficiența energetică este cel mai rentabil mod de reducere a emisiilor, de îmbunătățire a 
securității energetice și a competitivității, de micșorare a prețurilor la energie, precum și de 
creare de noi locuri de muncă. În același fel, în ceea ce privește atenuarea schimbărilor 
climatice, măsurile existente sau prevăzute nu sunt încă suficiente pentru îndeplinirea 
obiectivelor principale stabilite pentru 2020.  

2.4. Educație și formare 

Promovarea inovării și a creșterii necesită, de asemenea, suficientă forță de muncă calificată și 
formată. Este esențial să existe o populație cu un nivel ridicat de calificare pentru a face față 
provocărilor legate de evoluția demografică și de incluziunea socială în Europa. Investiția în 
educație de calitate, în formare și în învățarea de-a lungul vieții reprezintă, așadar, o 
dimensiune-cheie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Strategia Europa 2020 stabilește un dublu obiectiv principal în ceea ce privește educația, și 
anume ca, până în 2020, procentajul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care 
părăsesc timpuriu școala să fie mai mic de 10 %, iar tinerii europeni cu vârste cuprinse între 
30 și 34 de ani care și-au terminat studiile superioare sau de un nivel echivalent să fie de cel 
puțin 40 %. Din analiza proiectelor de PNR reiese că, în medie, se acordă mai multă atenție 
analizării provocărilor actuale și posibilelor răspunsuri decât definirii unor planuri și măsuri 
de reformă concrete. În majoritatea proiectelor de PNR, nu este clar dacă măsurile descrise 
sunt lansate sau cel puțin adaptate în funcție de prioritățile menționate în strategia Europa 
2020.  

Toate proiectele de PNR au stabilit obiective naționale de reducere a numărului de cazuri de 
părăsire timpurie a școlii și de creștere a numărului de absolvenți de studii superioare, cu 
excepția Regatului Unit (care nu a stabilit niciun obiectiv în acest sens) și a Țărilor de Jos 
(care stabilesc un obiectiv privind părăsirea timpurie a școlii, dar nu și unul privind 
învățământul superior). 
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În ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii, în timp ce unele state membre și-au stabilit 
obiective extrem de ambițioase, se pare că, în ciuda eforturilor generale, Europa nu va putea 
atinge obiectivul de 10 % până în 2020. Pe baza obiectivelor înscrise în proiectele de PNR, 
neținând seama de țările care nu și le-au definit încă (Regatul Unit pentru ambele obiective, 
iar Țările de Jos pentru învățământul superior), se preconizează ca până în 2020 ponderea 
cazurilor de părăsire timpurie a școlii să fie de 10,5 %; prin urmare, obiectivul european 
comun de 10 % nu va fi îndeplinit. În cifre absolute, acest lucru înseamnă că, în 2020, 
numărul tinerilor europeni care vor părăsi școala va crește cu 200 000. 

Și în cazul învățământului superior, obiectivele naționale prezentate în stadiul actual nu sunt 
suficient de ambițioase pentru a îndeplini obiectivul global pentru 2020. Rata totală de 
absolvenți de învățământ superior va fi de 37,3 % până în 2020, ceea ce înseamnă că nu se va 
îndeplini obiectivul european comun de 40 %. În cifre absolute, acest lucru înseamnă că, în 
2020, vor fi cu 800 000 mai puțini absolvenți de învățământ superior cu vârsta cuprinsa între 
30 și 34 de ani decât dacă ar fi fost atins obiectivul de 40 %.  

2.5. Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

Creșterea nu poate fi considerată durabilă decât atunci când beneficiile acesteia se răsfrâng 
asupra tuturor segmentelor societății. Cu toate acestea, în ultimul deceniu, inegalitatea s-a 
extins în Europa, un număr tot mai mare de persoane trăind în sărăcie și fiind victime ale 
excluziunii sociale. Criza economică a dus la creșterea dramatică a numărului de persoane 
care trăiesc sau care riscă să trăiască sub pragul sărăciei. Inversarea acestei tendințe și 
asigurarea coexistenței creșterii și a coeziunii sociale reprezintă un obiectiv-cheie al strategiei 
Europa 2020. Obiectivul principal al UE este reducerea numărului cetățenilor europeni care 
trăiesc sub pragul sărăciei cu 25 %, ceea ce ar însemna scoaterea a peste 20 de milioane de 
persoane din sărăcie. Obiectivul este definit pe baza a trei indicatori7 care reflectă multiplele 
fațete ale sărăciei și ale excluziunii în Europa. Astfel, conceptul inițial de sărăcie monetară 
relativă este extins, pentru a integra dimensiunea nemonetară a sărăciei și situațiile de 
excluziune de pe piața forței de muncă. Acest lucru reflectă, de asemenea, diversitatea 
situațiilor și a priorităților existente la nivelul statelor membre. 

Analiza preliminară arată că sărăcia relativă rămâne o provocare importantă în majoritatea 
țărilor UE. Îmbunătățirea nivelului de trai global poate contribui în mod semnificativ la 
reducerea sărăciei și a excluziunii în țările în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai scăzut, 
iar procentajul persoanelor care suferă de lipsuri materiale grave este ridicat. Combaterea 
excluziunii de pe piața forței de muncă reprezintă o prioritate pentru toate țările, inclusiv 
pentru cele cu sisteme de asistență socială dezvoltate care asigură o protecție relativ bună a 
persoanelor împotriva sărăciei monetare, dar care oferă puține stimulente sau/și puțin sprijin 
persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă pentru a se integra în cadrul 
acesteia. 

În proiectele de PNR, majoritatea țărilor și-au stabilit obiective în acest sens, chiar dacă 
acestea nu sunt la fel de ambițioase precum cele convenite în cadrul Consiliului European. 
Majoritatea statelor membre au folosit cei trei indicatori conveniți pentru a defini obiectivul 
UE, fiind de acord că, pentru a combate sărăcia sub toate aspectele sale, sunt necesare 
strategii cuprinzătoare. Cu toate acestea, ar trebui ca obiectivele propuse să fie mai 
ambițioase, pentru a reflecta interacțiunea dintre acestea, în special legătura dintre participarea 

                                                 
7 Rata expunerii la riscul de sărăcie, lipsuri materiale grave și persoane care trăiesc în familii cu 

intensitate de lucru foarte scăzută. 
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la piața forței de muncă și sărăcie. Este urgent ca cele câteva țări care nu și-au stabilit încă 
obiectivele să finalizeze rapid acest proces. 

3. PROGRAME NAțIONALE DE REFORMĂ 

3.1. Proiectele de programe naționale de reformă  

Obiectivele strategiei Europa 2020 reprezintă un element central al programelor naționale de 
reformă, care ar trebui să reprezinte un program de reformă mult mai amplu și mai 
cuprinzător. Statele membre au fost invitate să își transmită proiectele de PNR până la 
12 noiembrie 2010 și să includă următoarele patru componente:  

– un scenariu macroeconomic pe termen mediu: toate proiectele de programe naționale de 
reformă conțin un scenariu macroeconomic și acordă o atenție specială obstacolelor 
macrostructurale în calea creșterii, în special în domeniul fiscal; 

– obiectivele naționale transpun obiectivele principale ale strategiei Europa 2020: majoritatea 
proiectelor de programe naționale de reformă le-au inclus (a se vedea cele de mai sus); 

– o identificare a principalelor obstacole în calea creșterii și a creării de noi locuri de muncă. 
În cele mai multe cazuri, proiectele de PNR au confirmat existența obstacolelor în calea 
creșterii identificate de Comitetul pentru politică economică în iunie 2010 și de Comitetul 
pentru ocuparea forței de muncă în octombrie 2010. În unele cazuri, au fost introduse 
câteva modificări suplimentare;  

– principalele măsuri menite să „acorde prioritate” adoptării de inițiative de stimulare a 
creșterii. Aproape niciunul dintre proiecte nu menționa acordarea de prioritate reformelor 
structurale pentru a stimula creșterea durabilă pe termen mediu și lung.  

Proiectele de PNR variază în ceea ce privește nivelul detaliilor și gradul de pregătire, unele 
fiind mai complete și mai avansate decât altele. În general, presiunile exercitate asupra 
potențialei creșteri și a ocupării forței de muncă nu sunt pe deplin luate în calcul în cadrul 
proiectelor de PNR. Scenariile macroeconomice prezentate de statele membre au tendința de a 
fi excesiv de optimiste, comparativ cu evaluarea făcută de Comisie. În același timp, scenariile 
privind ocuparea forței de muncă sunt prea pesimiste, întrucât sunt influențate de factori 
negativi pe termen scurt. În urma unei examinări preliminare a proiectelor de PNR rezultă 
următoarele aspecte principale:  

– marea majoritate a statelor membre se confruntă cu provocări fiscale semnificative în 
încercarea de a reduce deficitele structurale și ratele de îndatorare, care sunt, de multe ori, 
ridicate și de a controla costurile cauzate de îmbătrânirea populației. În multe țări, 
consolidarea calității finanțelor publice și a cadrului instituțional printr-un control bugetar 
mai riguros ar putea avea efecte pozitive asupra sustenabilității;  

– majoritatea statelor membre au subliniat necesitatea asigurării unui sector financiar stabil și 
funcțional, capabil să asigure servicii de intermediere financiară fără ajutor din partea 
statului. Printre provocările existente în acest domeniu se numără supraîndatorarea 
gospodăriilor, asigurarea unei supravegheri reglementare eficace și existența unui sector 
bancar funcțional; 
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– corectarea dezechilibrelor în materie de competitivitate și de cont curent este importantă 
pentru toate statele membre, dar în special pentru buna funcționare a UEM. În zona euro, 
este vorba despre acțiuni de reducere a dezechilibrelor interne, de exemplu consolidarea 
condițiilor privind cererea internă, ajustarea salariilor și a prețurilor relative, sporirea 
flexibilității salariilor și realocarea resurselor din sectorul necomercial către cel comercial;  

– de asemenea, toate statele membre au menționat necesitatea îmbunătățirii participării la 
piața forței de muncă și/sau a condițiilor de ocupare a forței de muncă, precum și găsirea 
unor soluții pentru rezolvarea următoarelor probleme: proasta funcționare a piețelor forței 
de muncă, segmentarea pieței forței de muncă, mobilitatea ocupațională și geografică 
insuficientă, lipsa stimulentelor pentru găsirea unui loc de muncă și excluderea unor 
diverse grupe de vârstă; 

– de asemenea, majoritatea statelor membre au recunoscut că există provocări legate de 
îmbunătățirea productivității și de facilitarea tranziției către o producție și exporturi cu 
valoare adăugată mai mare; acestea se referă la mărirea investițiilor de capital, asigurarea 
unui mediu de reglementare eficient în ceea ce privește întreprinderile, asigurarea 
eficacității administrative, precum și la promovarea unor niveluri mai ridicate de 
concurență;  

– în final, statele membre recunosc necesitatea promovării capacității de inovare și a 
consolidării investițiilor în capitalul uman, în vederea sporirii potențialului de creștere și a 
reducerii disparităților de pe piața forței de muncă.  

Cu toate acestea, în această etapă, politicile prezentate în proiectele de PNR nu oferă un 
răspuns clar la provocările macroeconomice importante și la blocajele în materie de creștere. 
De multe ori, acțiunile de politică se referă mai degrabă la instrumente cu ajutorul cărora ar 
putea fi abordate provocările, decât la măsuri concrete. S-au oferit multe detalii privind 
măsurile de consolidare fiscală, însă s-a acordat o atenție redusă reformelor structurale care ar 
putea stimula creșterea pe termen mediu și lung. Multe proiecte de PNR oferă o imagine de 
ansamblu a măsurilor planificate care le-ar permite statelor membre să își atingă obiectivele 
naționale. De multe ori, însă, lista conține măsuri deja puse în aplicare sau aflate deja într-un 
stadiu destul de avansat. De multe ori, acțiunile de politică prevăzute sunt prezentate în 
termeni destul de vagi, oferindu-se puține detalii legate de natura exactă a măsurilor, 
calendarul de punere în aplicare, incidența preconizată, riscul unei puneri în aplicare 
incomplete sau ineficiente, costurile bugetare și utilizarea fondurilor structurale ale UE. Fac 
excepție de la această tendință programele prezentate de statele membre beneficiare de 
asistență financiară, care au prezentat măsuri mai detaliate. 

3.2. Cooperarea în perspectiva programelor naționale de reformă finale 

Intervalul de timp dintre prezentarea proiectelor de PNR și a versiunilor finale ale acestora va 
fi folosit pentru a organiza schimburi între Comisie și statele membre, precum și o evaluare 
inter pares în cadrul Consiliului. În noiembrie 2010, aspectele legate de ocuparea forței de 
muncă cuprinse în proiectele de PNR au făcut obiectul unei evaluări inter pares în cadrul 
Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, iar, în decembrie, aspectele macroeconomice au 
făcut obiectul unei analize orizontale în cadrul Comitetului de politică economică. 

După adoptarea prezentei analize anuale a creșterii, care oferă statelor membre o orientare 
generală în vederea finalizării programelor naționale de reformă, Comisia va contacta din nou 



RO 13   RO 

statele membre pentru a purta discuții bilaterale privind finalizarea acestor programe, ținând 
seama de această orientare și de circumstanțele specifice fiecăruia.  

În paralel, ar trebui finalizate consultările naționale, pentru a asigura o asumare puternică a 
PNR. La aceste consultări ar trebui să participe actori politici (parlamentele naționale, 
autoritățile regionale și locale), precum și parteneri sociali și alte părți interesate. Doar într-un 
număr limitat de cazuri proiectele de PNR au făcut deja obiectul unor consultări la diferite 
niveluri. Dacă unele state membre au anunțat că vor începe consultările înainte de finalizarea 
PNR, majoritatea nu au prezentat informații cu privire la procesul de consultare. 

Faptul că nu se acordă suficientă atenție reformelor structurale care ar putea stimula creșterea 
pe termen mediu și lung reprezintă un motiv de îngrijorare. În lipsa unor astfel de politici de 
stimulare a creșterii, strategiile de consolidare s-ar putea dovedi contraproductive.  

Scopul este ca programele naționale de reformă finale să corespundă unui program de reformă 
cu obiective clare, pentru care statele membre și diverșii actori din statele membre să își 
asume responsabilitatea la nivel politic, respectând, în același timp, anumite criterii comune 
necesare pentru a permite crearea de sinergii și o mai bună monitorizare. În special, PNR-urile 
finale ar trebui să cuprindă următoarele aspecte: 

– o estimare a creșterii potențiale și reale a producției pe termen mediu pentru o perioadă de 
(cel puțin) patru ani. Prin urmare, scenariile macroeconomice prezentate în cadrul 
programelor pentru 2011 ar trebui să acopere perioada până în 2014; 

– obiective ambițioase și realiste pentru toate cele cinci obiective principale ale UE, însoțite 
de traiectorii de îndeplinire a obiectivelor până în 2020 și o evaluare la jumătatea perioadei, 
în 2014; 

– mai multe detalii privind măsurile pe termen lung, în afara celor aflate în pregătire, inclusiv 
un plan coerent de reformare a sistemelor de cercetare și inovare, bazat pe analiza 
punctelor forte și a punctelor slabe ale fiecărui stat membru8; 

– implicațiile bugetare ale reformelor, menționându-se clar, dacă este cazul, progresele 
înregistrate la nivel național și planurile de utilizare a fondurilor structurale pentru 
susținerea unor investiții favorabile creșterii; 

– măsuri menite să elimine obstacolele în calea creșterii, inclusiv detalii privind calendarul, 
efectele preconizate și consecințele bugetare. Aceste măsuri vor viza motoarele de creștere 
sau condițiile-cadru care favorizează creșterea; printre acestea se pot număra, de exemplu, 
măsuri de sprijinire a pieței interne, a mediului de afaceri, a creșterii și a internaționalizării 
IMM-urilor, a reformelor structurale pe piețele serviciilor (Directiva privind serviciile, de 
exemplu), a trecerii la o societate și o economie digitale, a îmbunătățirii condițiilor de care 
beneficiază consumatorii etc. Avantajele, în special din punct de vedere al productivității, 
ale unei folosiri mai extinse a tehnologiilor informației și comunicării sunt binecunoscute 
și, prin urmare, necesită, în multe cazuri, măsuri strategice specifice; 

– informații privind participarea și contribuțiile diferitelor părți interesate. De asemenea, în 
acest context, ar trebui să se menționeze eforturile de comunicare menite să aducă 

                                                 
8 Pentru a efectua această analiză, statele membre sunt încurajate să folosească „instrumentul de 

autoevaluare” prezentat în inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” [COM(2010) 546 (final)]. 
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programele de reformă mai aproape de părțile interesate și de cetățeni, precum și 
mecanismele de monitorizare a implementării reformelor în statele membre.  

4. CONCLUZII 

Pentru această primă analiză anuală a creșterii, monitorizarea și evaluarea progreselor 
înregistrate reprezintă o provocare deosebită, având în vedere faptul că strategia Europa 2020 
a intrat în vigoare de puțin timp. În lunile care au urmat adoptării strategiei și aprobării 
acesteia de Consiliul European în iunie 2010, măsurile luate la nivelul UE au vizat, în mod 
firesc, stabilirea cadrului și lansarea celor șapte inițiative emblematice. La rândul lor, statele 
membre au întreprins primele acțiuni de punere în aplicare a programelor lor de reformă. 
Având în vedere elementul de noutate pe care îl presupune primul ciclu de punere în aplicare 
a strategiei Europa 2020, statele membre au prezentat proiecte de programe naționale de 
reformă, premergătoare documentelor finale care vor fi prezentate până în luna aprilie 2011. 

Analiza tematică arată că există un consens general cu privire la necesitatea de a realiza 
urgent consolidarea fiscală și de a reinstaura ordinea în sectoarele financiar și bancar, însă s-
au depus mai puține eforturi în ceea ce privește definirea reformelor necesare pentru 
corectarea dezechilibrelor și reluarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. 
Același lucru se întâmplă și în cazul obiectivelor naționale preliminare, care indică faptul că, 
probabil, obiectivele principale convenite la nivelul UE nu vor fi îndeplinite. Cu toate acestea, 
datele preliminare arată că decalajele nu sunt atât de mari și că pot fi depășite dacă, în anii 
următori, se vor întreprinde acțiuni ferme. În primii ani, importantă este crearea unei dinamici 
care să ducă la îndeplinirea obiectivelor și care să mobilizeze toate statele membre, indiferent 
de punctul de plecare al fiecăruia. În următoarele luni, ar trebui să se acorde prioritate 
progreselor înregistrate în domeniul reformelor structurale prin adoptarea de măsuri la nivel 
național și prin acordarea de prioritate măsurilor de stimulare a creșterii în cadrul inițiativelor 
emblematice, în conformitate cu principalele mesaje din prezenta analiză anuală a creșterii. 

Principalele teme abordate cu ocazia „semestrului european” vor fi revenirea la disciplina 
bugetară și la stabilitatea macroeconomică, realizând, în același timp, reforme structurale. Pe 
baza concluziilor Consiliului European din luna martie, Comisia va evalua planurile naționale 
de reformă și programele de stabilitate și/sau convergență până în iunie 2011, va face fiecărui 
stat membru recomandări integrate specifice, bazate pe orientările integrate aferente strategiei 
Europa 2020 și va oferi asistență în ceea ce privește politica bugetară în cadrul pactului de 
stabilitate și de creștere9. Recomandările și avizul Consiliului privind programele de 
stabilitate și de convergență vor fi adoptate de Consiliu în iulie 2011. Apoi, Uniunii și statelor 
membre le va reveni sarcina de a transpune aceste recomandări și avize în decizii concrete 
atunci când își vor elabora bugetele naționale pentru 2012, în a doua jumătate a anului. 

                                                 
9 Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale 

statelor membre și ale Uniunii (2010/410/UE) și Decizia Consiliului din 21 octombrie 2010 privind 
orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (2010/707/UE), care 
formează împreună orientările integrate ale strategiei Europa 2020. 
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Anexă:  
Obiective provizorii pentru strategia Europa 202010 

Obiectivele 
provizorii ale 

statelor 
membre 

Rata ocupării 
forței de 

muncă (în %) 

C&D ca % din 
PIB 

Obiective privind 
reducerea 
emisiilor 

(comparativ cu 
nivelurile din 

2005)11 

Surse regenerabile 
de energie 

Eficiența 
energetică – 
reducerea 

consumului de 
energie în Mtoe12 

Părăsirea 
timpurie a 
școlii în % 

Învățământ 
superior  

în %  

Reducerea 
sărăciei în nr. de 

persoane13 

AT 77-78 % 3,76 % -16 % 34 % 7,2 9,5 % 

38 % (inclusiv 
ISCED 4a, care 

este 
actualmente de 

12 %) 
235 000 

BE 71-74 % 2,6-3,0 % -15 % 13 % Niciun obiectiv în 
PNR 9,5-10 % 46-48 % 330 000-380 000 

BG 76 % 1,5 % 20 % 16 % 3,2 11 % 36 % 260 000 (500 000) 

CY 75-77 % 0,5 % -5 % 13 % 0,46 10 % 46 % 18 000 

CZ 75 % 2,70 9 % 13 % Niciun obiectiv în 
PNR 5,5 % 32 % 30 000 

DE 75 % 3 % -14 % 18 % 37,7 Mai puțin de 
10 % 

42 % (inclusiv 
ISCED4, care 

este 
actualmente de 

11,4) 

330 000 
(660 000) 

DK 78,5 % 3 % -20 % 30 % Niciun obiectiv în 
PNR 

Mai puțin de 10 
% 40 % 22 000 

EE 76 % 3 % 11 % 25 % 0,49 (Numai 
utilizare finală) 9,5 % 40 % 49 500 

                                                 
10 Obiectivele naționale finale vor fi stabilite în cadrul programelor naționale de reformă în aprilie 2011. 
11 Obiectivele naționale de reducere a emisiilor, definite în Decizia 2009/406/CE (denumită „Decizia de partajare a eforturilor”) vizează emisiile care nu fac obiectul 

sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. Emisiile vizate de schema de comercializare a certificatelor de emisii vor fi reduse cu 21 %, comparativ cu 
nivelurile din 2005. În total, reducerea corespunzătoare globală a emisiilor va fi de -20 %, comparativ cu nivelurile din 1990. 

12 A se remarca faptul că proiecțiile naționale variază și în funcție de anul/anii de referință pentru estimarea economiilor. 
13 Contribuția estimată la obiectivul UE. 
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EL 70 % 2 % -4 % 18 % 5,4 10 % 32 % 450 000 

ES 74 % 3 % -10 % 20 % 25,2 15 % 44 % Niciun obiectiv în 
PNR 

FI 78 % 4 % -16 % 38 % 4,21 8 % 42 % 150 000 

FR 75 % 3 % -14 % 23 % 43 9,5 % 50 % 1 600 000 până în 
2015 

HU 75 % 1,8 % 10 % 13 % Niciun obiectiv în 
PNR 10 % 30,3 % 450 000-500 000 

IE 
Niciun 

obiectiv în 
PNR 

Niciun obiectiv în 
PNR -20 % 16 % 2,75 8 % 60 % 186 000 

IT 67-69 % 1,53 % -13 % 17 % 27,9 15-16 % 26-27 % 2 200 000 

LT 72,8 % 1,9 % 17 % 23 % 0,74 (Numai 
utilizare finală) 9 % 40 % 170 000 

LU 73 % 2,6 % 5 % 11 % 0,19 (Numai 
utilizare finală) 

Mai puțin de 10 
% 40 % 3 000 

LV 73 % 1,5 % -16 % 40 % 0,67 13,4 % 34-36 % 121 000 

MT 62,9 % 0,67 % 14 % 10 % 0,24 29 % 33 % 6 560 

NL 
Niciun 

obiectiv în 
PNR 

Niciun obiectiv în 
PNR 1 % 14 % Niciun obiectiv în 

PNR 

Reducerea 
numărului de 

cazuri de 
părăsire 

timpurie a școlii 
la 25 000  

(= până la 9 %) 

Niciun 
obiectiv în 

PNR 
Niciun obiectiv în 

PNR 

PL 71 % 1,7 % 19 % 15 % 13,6 4,5 % 45 % 1 500 000-2 000 
000 

PT 75 % 2,7-3,3 % -17 % 31 % Niciun obiectiv în 
PNR 10 % 40 % 200 000 

RO 70 % 2 % 4 % 24 % 10 11,3 % 26,7 % 580 000 

SE 80 % 4 % 13 % 49 % Niciun obiectiv în 
PNR 10 % 40-45 % Niciun obiectiv în 

PNR 
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SI 75 % 3 % 17 % 25 % Niciun obiectiv în 
PNR 5,1 % 40 % 40 000 

SK 71-73 % 0,9-1,1 % 5 % 14 % 1,08 (Numai 
utilizare finală) 6 % 30 % 170 000 

UK 
Niciun 

obiectiv în 
PNR 

Niciun obiectiv în 
PNR -16 % 15 % Niciun obiectiv în 

PNR 
Niciun obiectiv 

în PNR 
Niciun 

obiectiv în 
PNR 

Obiectivul actual 
privind sărăcia în 

rândul copiilor 
Estimări la 
nivelul UE 

72,4-72,8 % 2,7-2,8 % 

-20 % 

(comparativ cu 
nivelurile din 

1990) 
20 % mai puțin de 10 % 10,5 % 37,3 %  

Obiectiv 
principal al 
UE 75 % 3 % 

-20 % 

(comparativ cu 
nivelurile din 

1990) 
20 % 

Creșterea cu 20 % 
a eficienței 
energetice 

10 % 40 % 
20 000 000 
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