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1. INTRODUCERE 

În 2010, Consiliul European a convenit asupra unui răspuns global la provocările cu care 
se confruntă Europa în prezent, rezultând astfel Strategia Europa 2020. În climatul actual, 
această strategie a devenit mai relevantă ca niciodată. PIB-ul UE a crescut în primul 
trimestru al anului 2011, însă creșterea acestuia a încetinit substanțial de atunci. În 
prezent, se prevede că, spre sfârșitul anului1, nu se va mai înregistra aproape deloc 
creștere economică. În zona euro, acest lucru este agravat de existența în continuare a 
crizei datoriilor suverane și de menținerea unor puncte nevralgice în sectorul bancar. În 
această situație, gospodăriile și întreprinderile manifestă o lipsă de încredere, ceea ce 
împiedică investițiile și consumul. În plus, având în vedere presiunea asupra finanțelor 
publice, există foarte puțină marjă de manevră pentru aplicarea în continuare a unei 
politici bugetare expansioniste, care să stimuleze creșterea. 

Această situație afectează în mare măsură perspectivele viitoare de creștere, având efecte 
negative pe scară largă asupra activităților întreprinderilor, asupra pieței muncii – tinerii 
și lucrătorii slab calificați fiind cei mai afectați – și asupra finanțelor publice, atât în ceea 
ce privește veniturile, cât și cheltuielile. În același timp, climatul mondial devine tot mai 
competitiv, economiile emergente înregistrând progrese în domeniul tehnologic.  

UE se confruntă cu cea mai profundă criză economică de la crearea sa și trebuie să își 
dubleze eforturile de accelerare a creșterii, productivității și creării de locuri de muncă. 
Nu mai trebuie să se facă o distincție între perspectivele economice pe termen scurt și 
cele pe termen lung, întrucât cele pe termen lung au un impact imediat pe termen scurt 
asupra costurilor pe care le suportă țările în materie de îndatorare. Reformele pe termen 
mai lung trebuie realizate în paralel cu măsurile pe termen mai scurt. 

Strategia Europa 2020 pune pe bună dreptate accentul pe necesitatea unei noi traiectorii 
de creștere care să poată duce la o economie inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, la eliminarea deficiențelor structurale ale economiei Europei, la 
îmbunătățirea competitivității și a productivității acesteia, precum și la sprijinirea unei 
economii sociale de piață durabile. 

Strategia definește cinci obiective principale pe care UE intenționează să le atingă până 
în 2020: 75 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un 
loc de muncă; 3 % din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C&D) și ar 
trebui îndeplinite obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie. Rata abandonului 
școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10 % și cel puțin 40 % din generația tânără 
ar trebui să aibă studii superioare. Cel puțin 20 de milioane de persoane ar trebui să nu se 
mai situeze sub pragul sărăciei și al excluziunii sociale. Aceste obiective sunt 
interrelaționate și cruciale pentru succesul nostru global și necesită eforturi concertate 
între statele membre, susținute prin acțiuni la nivelul UE. 

Strategia Europa 2020 face parte din semestrul european. Acest proces de coordonare 
economică consolidată a fost lansat la începutul anului 2011. Pe baza programelor 
naționale de reformă, de stabilitate și de convergență, Consiliul a încheiat în iulie primul 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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semestru, convenind asupra unui set de recomandări de țară în care se subliniază 
domeniile în care statele membre trebuiau să întreprindă acțiuni suplimentare2. Aceste 
recomandări reflectă necesitatea de a accelera reformele structurale în mai multe 
domenii, astfel încât să fie fructificat potențialul de creștere al Europei, punându-se 
accentul în special pe deschiderea piețelor serviciilor, pe îmbunătățirea cadrului de 
reglementare, pe asigurarea accesului la finanțare și pe promovarea eficienței energetice3. 
În prezent, ar trebui ca punerea în aplicare a acestor recomandări de țară să fie o 
prioritate.  

2. PROGRESELE ÎNREGISTRATE PRIVIND ATINGEREA OBIECTIVELOR PRINCIPALE 
ALE STRATEGIEI EUROPA 2020 

Realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 poate consolida semnificativ potențialul 
de creștere al statelor membre. Totuși, în acest moment, angajamentele asumate în 
primăvara anului 2011 de statele membre în cadrul programelor lor naționale de reformă 
sunt insuficiente pentru a atinge majoritatea obiectivelor de la nivelul UE, în special în 
ceea ce privește eficiența energetică4. În plus, conform celor mai recente statistici 
disponibile, s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor la 
nivelul UE doar în domeniul educației.  

• Obiectivul privind educația: pe baza analizei angajamentelor naționale actuale, 
rezultă că obiectivul global al UE în materie de abandon școlar timpuriu nu va fi 
atins. Din obiectivele naționale reiese că până în 2020 ar urma să se atingă o rată 
a abandonului școlar timpuriu de 10,5 %, astfel că obiectivul european comun 
de 10 % nu va fi îndeplinit. Media ratelor abandonului școlar timpuriu era în 
continuare de 14,1 % în UE în 2010, comparativ cu 14,4 % în 2009. Totuși, în 
spatele acestei cifre se ascund diferențe considerabile între țări, cât și în 
interiorul țărilor. În ceea ce privește atingerea obiectivului privind persoanele cu 
studii superioare (cu vârsta între 30-34 de ani), efectul cumulativ al obiectivelor 
naționale existente stabilite de statele membre ar duce doar la atingerea unui 
nivel de 37 % în 2020. Totuși, rata UE a persoanelor cu studii superioare a 
crescut de la 32,3 % în 2009 la 33,6 % în 2010, iar tendințele actuale sugerează 
că obiectivul principal ca 40 % din persoanele cu vârsta între 30-34 de ani să 
aibă studii superioare ar putea fi, de fapt, atins. 

• Obiectivul privind ocuparea forței de muncă: chiar dacă toate statele membre 
și-ar atinge obiectivul lor național, UE în ansamblul său nu ar reuși să își atingă 
obiectivul de 75 %, situându-se cu 1,0-1,3 puncte procentuale sub acesta. În 
cursul anului 2011 nu s-au înregistrat progrese importante. Întrucât redresarea a 
stagnat, iar creșterea globală a ratei ocupării forței de muncă a fost doar 
marginală în cursul primei jumătăți a anului, este probabil ca rata ocupării forței 
de muncă a UE-27 pe 2011 să fie doar puțin peste nivelul acesteia din 2010, 
de 68,6 %, și să rămână cu mult sub nivelul ridicat de dinaintea crizei, de 
70,3 %. Provocarea este ca, de acum și până în 2020, încă 17,6 milioane de 
persoane să își găsească un loc de muncă.  

                                                 
2 COM(2011)400 din 7.6.2011. 
3 A se vedea tabelul din anexa 1. 
4 A se vedea tabelul din anexa 2. 
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• Obiectivul privind cercetarea și dezvoltarea: din analiza obiectivelor 
naționale rezultă că UE nu își va îndeplini obiectivul de 3 %, situându-se cu 
0,3 puncte procentuale sub acesta. Rata de investiții în C&D s-a menținut 
la 2,01 % în 2009, preconizându-se puține progrese în 2011. 

• Obiectivul privind reducerea numărului de persoane aflat sub pragul 
sărăciei: pe baza analizei obiectivelor naționale actuale, obiectivul UE ca până 
în 2020 cel puțin 20 de milioane de persoane să nu se mai situeze sub pragul 
sărăciei și să nu mai facă obiectul excluziunii sociale nu va fi atins. Conform 
unei prime estimări preliminare a obiectivelor cumulate, până în 2020, numărul 
persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei și care sunt victime ale excluziunii 
sociale va fi redus cu aproximativ 12 milioane. Dacă se ține seama de efectele 
de contagiune ale strategiilor axate, de exemplu, pe combaterea sărăciei în 
rândul copiilor sau pe reducerea ratei șomajului pe termen lung, acest număr ar 
putea crește cu 25 %. Totuși, și în aceste condiții acest obiectiv principal al UE 
nu ar fi atins, numărul real fiind cu cel puțin 5 milioane mai mic decât cel 
propus ca obiectiv, adică cu 25 % mai mic decât cel vizat. 

• Obiectivul 20/20/20: în ceea ce privește obiectivele 20/20/20, din estimările5 
recente privind emisiile reiese că UE, în ansamblul său, își va atinge obiectivul 
de reducere cu 20 % a emisiilor sale de gaze cu efect de seră, în timp ce în cazul 
unora dintre statele membre vor fi necesare politici suplimentare pentru a-și 
atinge obiectivele naționale obligatorii. În ceea ce privește eficiența energetică, 
este în curs de efectuare o analiză globală a obiectivelor naționale ale statelor 
membre. Un raport în acest sens ar trebui să fie gata la începutul anului 2012. 
Cu toate acestea, obiectivul ca 20 % din totalul energiei utilizate să provină din 
surse regenerabile, bazat pe obiectivele naționale obligatorii, ar trebui atins până 
în 2020, în cazul în care statele membre își pun în aplicare integral planurile 
naționale în materie de energie regenerabilă. La nivelul UE, acest procent a 
crescut de la 10,34 % în 2008 la 11,6 %6 în 2009.  

Scopul obiectivelor este de a genera o anumită dinamică prin faptul că fiecare stat 
membru se angajează să depună eforturi pentru a înregistra progrese vizibile în 
domeniile-cheie sintetizate de cele cinci obiective principale. Deși contextul economic 
actual dificil și consolidarea fiscală în curs limitează nivelul de ambiție, vor fi necesare 
mai multe eforturi în următorii ani pentru a asigura faptul că obiectivele stabilite la 
nivelul UE sunt atinse până în 2020. 

3. ELIBERAREA POTENțIALULUI DE CREșTERE AL EUROPEI 

Inițiativele emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020 și pârghiile UE trebuie 
mobilizate pe deplin pentru a stimula creșterea. Având în vedere că au fost instituite toate 
cele șapte inițiative emblematice7, accentul s-a deplasat acum pe punerea acestora în 

                                                 
5 COM(2011) 1151 din 7.10.2011. 
6 Date provizorii. 
7 Agenda digitală pentru Europa [COM (2010) 245 final/2, 19.5.2010], Tineretul în mișcare 

[COM (2010) 477, 15.9.2010], O Uniune a inovării [COM (2010) 456, 6.10.2010], O politică 
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aplicare. În general, progresele înregistrate au fost satisfăcătoare. În cadrul fiecărei 
inițiative emblematice, au fost deja realizate o serie de acțiuni-cheie în 2010 și în 2011. 
Cu toate acestea, un număr mare de acțiuni sunt încă în stadiul de propuneri și vor trebui 
adoptate de către Consiliu și Parlamentul European. Dat fiind caracterul urgent al 
situației, Comisia a identificat o serie de propuneri prioritare cu un potențial de creștere 
substanțial, a căror adoptare ar trebui accelerată pentru a da un impuls creșterii8.  

3.1. Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” din cadrul Strategiei Europa 
2020 

În domeniul cercetării și inovării europene nu s-au înregistrat progrese satisfăcătoare în 
ultimii ani, mărindu-se și mai mult decalajul - și așa semnificativ - față de SUA și 
Japonia. O serie de alți concurenți importanți, printre care China și Brazilia, recuperează 
în prezent decalajul față de performanțele UE în materie de inovare9. La nivelul UE, 
situația ascunde niveluri diferite de performanță în rândul statelor membre, unele dintre 
ele (în special Suedia, Danemarca, Finlanda și Germania) obținând rezultate bune, 
conform standardelor mondiale.  

Au fost invocate o serie de motive pentru a explica deficitul Europei în materie de 
inovare. Printre acestea se numără faptul că întreprinderile europene sunt prezente, în 
mare măsură, în sectoare mai tradiționale, care implică un grad mai redus de C&D 
(„dependență legată de calea urmată în obișnuit”); investițiile în sectoarele în care 
creșterea se bazează mai mult pe inovare (de exemplu, biotehnologia, internetul) sunt 
obstrucționate de faptul că piața unică nu este finalizată, inclusiv în materie de servicii, 
de perspective de piață mai reduse pentru produsele inovatoare și de deficitul tot mai 
accentuat de resurse umane care să aibă combinația optimă de competențe; accesul la 
finanțare este mai dificil, politicile-cadru și axate pe cerere care favorizează inovarea nu 
sunt suficient valorificate și legăturile din cadrul „triunghiului cunoașterii” sunt relativ 
slabe la nivelul UE.  

Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” își propune să abordeze aceste provocări 
prin 34 de angajamente specifice cu termene clar definite. În general, s-au înregistrat 
progrese satisfăcătoare și, în cazul a 30 din cele 34 de angajamente, sunt în curs acțiuni 
de îndeplinire a acestora conform programării. Au fost lansate inițiative și proiecte-pilot 
concrete. Până la sfârșitul anului 2011, pe baza unor discuții ample purtate cu părțile 
interesate, Comisia va prezenta cele șase propuneri legislative anunțate în inițiativa 
emblematică (protecție unitară a brevetelor, pachetul privind standardizarea, instrumentul 
Orizont 2020, o nouă politică în materie de coeziune, modernizarea cadrului juridic al 
achizițiilor publice și un pașaport european pentru fondurile de capital de risc).  

Europa are nevoie de un proces de stabilire a standardelor modernizat și mai rapid, de 
brevete mai accesibile, de mai multe proceduri de achiziții publice pentru produse și 

                                                                                                                                                 
industrială pentru era globalizării [COM (2010) 614, 27.10.2010], O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă 
[COM (2010) 682, 23.11.2010], Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii 
sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială [COM (2010) 758, 15.12.2010], 
O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor [COM (2011) 21, 26.1.2011]. 

8 Anexa privind propunerile specifice la nivelul UE, Analiza anuală a creșterii - 2012. 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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servicii inovatoare, de un acces mai bun la sursele de capital și de o adevărată piață 
europeană a cunoștințelor. Comisia a prezentat deja propuneri de creare a unei protecții 
unitare pentru brevete care să reducă complexitatea și costurile brevetării. Comisia 
solicită un acord politic înainte de sfârșitul anului 2011 cu privire la aceste propuneri, 
precum și la acordul referitor la instanța unică pentru brevete. Comisia a prezentat, de 
asemenea, un pachet privind standardizarea pentru a moderniza și a accelera cu 50 % 
procesul de stabilire a standardelor. 

Printre acțiunile-cheie întreprinse în 2011 se numără lansarea parteneriatului european 
pilot pentru inovare privind „Îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate”, care își 
propune să contribuie la creșterea cu doi ani a speranței de viață sănătoasă și să ducă, prin 
urmare, la creșterea capacității de inserție profesională și la reducerea pierderilor aduse 
pieței muncii, prin mobilizarea părților interesate din întregul ciclu de inovare și din 
diversele sectoare pentru a se accelera găsirea unor răspunsuri inovatoare la abordarea 
provocărilor societale. În cadrul propunerilor de reformă a PAC, a fost prezentat 
Parteneriatul european în materie de inovare privind agricultura și dezvoltarea durabilă. 
Se prevede ca acesta să elimine a lacuna importantă existentă în prezent între cercetare și 
îmbunătățirea practicilor agricole. S-au obținut, de asemenea, progrese în vederea 
instituirii celor 48 de infrastructuri europene de cercetare prioritare identificate în foia de 
parcurs pe 2010 a Forumului strategiei europene pentru infrastructuri de cercetare. Dintre 
aceste infrastructuri, 10 sunt deja în curs de realizare, iar dezvoltarea altor 16 ar putea 
începe în 2012.  

Achizițiile publice au reprezentat aproximativ 19,9 % din PIB-ul UE în 2009, având un 
potențial imens de a propulsa pe piață inovații ale UE. Comisia colaborează cu statele 
membre pentru a utiliza mai bine acest potențial. Aceasta va prezenta înainte de sfârșitul 
anului 2011 o propunere prin care cadrul achizițiilor publice să fie simplificat, iar 
procedurile de achiziții publice să devină mai eficace și mai ecologice. Această 
propunere va include o nouă procedură specifică pentru achizițiile publice ce vizează 
dezvoltarea și achiziționarea ulterioară de produse, lucrări și servicii noi și inovatoare.  

În plus, sunt analizate posibilități de îmbunătățire a exploatării proprietății intelectuale de 
către societăți. Comisia a examinat o serie de opțiuni privind creșterea valorii drepturilor 
de proprietate intelectuală la nivel european. Comisia intenționează să lanseze în 2012 o 
dezbatere cu statele membre, pentru a stabili acțiunile ulterioare. Pentru a consolida 
legăturile dintre cercetători și întreprinderi, în 2008 a fost înființat Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT). Acesta vizează reunirea instituțiilor de învățământ superior, 
a organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor în noi tipuri de parteneriate, și anume în 
comunități ale cunoașterii și inovării. Acest tip de comunități a fost înființat până în 
prezent în trei domenii: energia durabilă, schimbările climatice și TIC, obținându-se până 
acum rezultate pozitive. Comisia va continua să monitorizeze și să evalueze rezultatele 
comunităților cunoașterii și inovării instituite de EIT care sunt deja operaționale și va 
formula propuneri în cadrul instrumentului Orizont 2020 pentru extinderea EIT începând 
cu 2014.  

Comisia va sprijini, de asemenea, colaborările între întreprinderi și instituțiile de 
învățământ superior, prin crearea unor „alianțe ale cunoașterii” între sistemele de 
învățământ și întreprinderi în vederea elaborării unor noi programe de învățământ 
interdisciplinare care să abordeze lacunele privind competențele în materie de inovare și 
spiritul antreprenorial. În 2011, a fost lansat un proiect-pilot în acest sens. În 2012, 



 

RO 7   RO 

Comisia va propune un cadru pentru Spațiul european de cercetare, precum și măsuri de 
sprijin în vederea înlăturării obstacolelor din calea mobilității și a cooperării 
transfrontaliere, acestea urmând să fie puse în aplicare până la sfârșitul anului 2014. În 
2012, Comisia va lansa, de asemenea, „U-multirank”, un instrument de informare și de 
clasificare bazat pe performanță prin care să se clasifice universitățile, primele rezultate 
urmând să fie obținute în 2013. 

În cazul a două state membre, recomandările de țară au prevăzut îmbunătățirea sistemelor 
lor de cercetare și inovare, în special cadrul lor pentru cercetare și inovare privată. Din 
primele indicii privind punerea în aplicare reiese că s-au înregistrat unele progrese în 
acest domeniu, însă acestea sunt încă limitate.  

3.2. Inițiativa emblematică „O agendă digitală pentru Europa” din cadrul 
Strategiei Europa 2020 

TIC este un motor important al creșterii, datorându-i-se jumătate din creșterea 
productivității economiilor moderne. Cu toate acestea, comparativ cu principalii săi 
competitori, Europa a rămas în urmă în ceea ce privește investițiile în TIC, precum și în 
introducerea tehnologiei de mare viteză în bandă largă și nu exploatează pe deplin 
potențialul de creștere și de creare de locuri de muncă al unor sectoare care ar trebui să 
fie în plină expansiune.  

Conform tabloului de bord al Agendei digitale10, continuă să se înregistreze progrese 
privind inițiativa emblematică „Agenda digitală”, dar, dacă se dorește realizarea 
obiectivelor aferente acesteia, trebuie întreprinse mai multe eforturi. Dintre cele 101 de 
acțiuni planificate în cadrul celor 7 piloni ai Agendei digitale, 14 acțiuni au fost deja 
finalizate în 2010 și în 2011 și alte 50 de acțiuni urmează a fi încheiate în următoarele 
12 luni. Reducerea barierelor în calea introducerii conexiunilor internet de mare viteză și 
consolidarea încrederii în mediul online ar putea stimula creșterea PIB-ului, spori 
competitivitatea Europei și crea noi locuri de muncă și întreprinderi. În cadrul Agendei 
digitale, cele mai urgente acțiuni constau în crearea unei piețe unice digitale, care ar 
putea furniza o creștere suplimentară a PIB-ului de 4 % în următorii zece ani11. 

Cererea mondială de bandă largă a crescut cu 50-60 % pe an. Astăzi, peste 50 % din 
liniile în bandă largă din Japonia și 40 % din liniile în bandă largă din Coreea sunt din 
fibră optică, oferind conexiuni de mare capacitate, în timp ce doar aproximativ 5 % din 
liniile în bandă largă din Europa sunt din fibră optică. Se preconizează că o creștere de 
10 % a ratei de penetrare a conexiunilor în bandă largă va duce la o creștere a PIB-ului 
de 0,9-1,5 puncte procentuale. Investițiile în conexiunile în bandă largă ar trebui, în 
consecință, să devină o parte esențială a strategiei de creștere a UE, în special prin 
utilizarea fondurilor regionale și naționale disponibile, adoptarea normelor adecvate în 
materie de urbanism pentru a reduce costurile de implementare și punând accentul pe 
exploatarea sinergiilor cu infrastructura energetică pentru a accelera obținerea de rețele 
inteligente. În 2010, Comisia a emis o comunicare prin care se stabilesc norme comune 
care ar trebui respectate în cadrul politicilor UE și al celor naționale pentru a îndeplini 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
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obiectivele în materie de bandă largă12. Această măsură vizează accelerarea dezvoltării 
internetului ultrarapid. Comunicarea a fost adoptată împreună cu o recomandare privind 
rețelele de acces de generație următoare pentru a încuraja investițiile prin măsuri de 
reglementare clare și eficace.  

Creșterea traficului de internet mobil necesită o mai mare disponibilitate a benzilor de 
spectru. Acest lucru este evidențiat de generalizarea cumpărării de telefoane inteligente 
(smartphones) (la nivel mondial, este posibil ca până în 2020 100 % din populație să aibă 
astfel de telefoane) și creșterea explozivă a utilizării tabletelor (se preconizează vânzarea 
în 2011 a 62 de milioane de unități13). Creșterea utilizării înregistrărilor video, care 
reprezintă deja două treimi din întregul trafic mobil, necesită o capacitate mai mare. 
Serviciile care se bazează pe spectrul de frecvențe radio reprezintă 2 % - 2,5 % din 
PIB-ul UE (aproximativ 250 de miliarde EUR) și sectorul european al comunicațiilor 
electronice fără fir sprijină aproximativ 3,5 milioane de locuri de muncă, generează 
venituri din impozitare de circa 130 de miliarde EUR anual și contribuie direct la PIB-ul 
european cu 140 de miliarde EUR. Programul pe 5 ani pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio, care a fost convenit, în principiu, de către instituții, ar 
trebui adoptat cât mai curând posibil de către Parlamentul European și Consiliu, la 
începutul anului 2012.  

Potențialul de creștere al comerțului electronic rămâne în mare parte nevalorificat în 
UE. Acesta joacă un rol important pentru contactele între întreprinderi (B2B), întrucât 
27 % din întreprinderi cumpără online și 13 % vând online. Totuși, acesta este limitat în 
prezent la 3,4 % din comerțul cu amănuntul. Deși 40,4 % din cetățeni au făcut 
cumpărături online în 2010, numai 9 % din aceștia au făcut cumpărături transfrontaliere 
(Eurostat). Din datele recente reiese că actualele câștiguri în materie de bunăstare a 
consumatorilor obținute din comerțul electronic doar de bunuri, din perspectiva prețurilor 
online mai mici și a ofertei mai variate, sunt estimate la aproximativ 11,7 miliarde EUR, 
o sumă echivalentă cu 0,12 % din PIB-ul UE. În cazul în care comerțul electronic ar 
crește la 15 % din totalul sectorului vânzărilor cu amănuntul, iar barierele din calea pieței 
unice ar fi eliminate, se estimează că, în total, câștigurile în materie de bunăstare a 
consumatorilor ar fi de aproximativ 204 de miliarde EUR, sumă echivalentă cu 1,7 % din 
PIB-ul UE.14 Diferența față de SUA în materie de volum de opere muzicale sau de cărți 
cumpărate online este frapantă. În 2010, vânzările de opere muzicale digitale au 
reprezentat 19 % din piața muzicii înregistrate în UE, comparativ cu 49 % în SUA. Doi 
furnizori de servicii de muzică online sunt disponibili în toate cele 27 de state membre, 
dar majoritatea serviciilor de muzică online sunt disponibile doar în unul sau în câteva 
state membre. În SUA, vânzările de cărți electronice au depășit cu mult vânzările de cărți 
de buzunar pe suport hârtie destinate pieței de masă în primul trimestru al anului 2011, în 
timp ce piața UE a cărților electronice este foarte slab dezvoltată.  

În 2011, Comisia a propus norme prin care să se îmbunătățească soluționarea alternativă 
a litigiilor dintre consumatori și întreprinderi în Uniune, cuprinzând o propunere 
specifică privind un instrument disponibil online la nivelul UE de soluționare eficace a 

                                                 
12 COM (2010) 472 final din 20.9.2010. 
13 Raport CID, septembrie 2011. 
14 Civic Consulting (2011), Consumer market study on the functioning of e-commerce („Studiu de 

piață în rândul consumatorilor cu privire la funcționarea comerțului electronic”). 
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litigiilor care rezultă din comerțul electronic transfrontalier. Comisia va anunța în 2012 
propuneri de facilitare a comerțului electronic, inter alia prin recunoașterea reciprocă a 
autentificării electronice și a semnăturii electronice la nivel transfrontalier și prin norme 
care să stimuleze comerțul transfrontalier de conținut digital, modernizând regimul 
european privind drepturile de autor. De asemenea, Comisia va avea în vedere măsuri 
care să sprijine integrarea pieței de la nivelul UE pentru plățile prin intermediul 
cardurilor bancare, al internetului și al telefoanelor mobile, pe baza unei consultări 
lansate prin intermediul unei cărți verzi. În plus, Comisia va propune noi dispoziții 
legislative pentru îmbunătățirea protecției datelor cu caracter personal și acțiuni în 
domeniul asigurării aplicării legii și al furnizării de informații, pentru a spori încrederea 
consumatorilor în comerțul electronic.  

De asemenea, există posibilitatea unor câștiguri semnificative în materie de eficacitate, 
prin punerea în aplicare integrală a procedurilor electronice de achiziții publice 
(achiziții publice electronice) în întreaga UE. Unele estimări indică faptul că aceste 
economii nevalorificate ar putea fi de 50 - 70 de miliarde EUR pe an. Comisia estimează 
că numai aproximativ 5 % din proceduri au fost realizate prin mijloace electronice 
în 2009. Propunerea sa de modernizare a directivelor privind achizițiile publice, 
programată în decembrie 2011, va prevedea, prin urmare, măsuri prin care procedurile 
electronice să devină mai degrabă regula decât excepția.  

Pentru a sprijini dispozitivele digitale avansate, este necesară o abordare europeană în 
materie de cloud computing vizând să confere întreprinderilor și administrațiilor 
europene securitatea juridică necesară pentru a oferi și utiliza servicii bazate pe cloud 
computing, care devin rapid elemente esențiale de asigurare a eficacității și a spiritului 
antreprenorial în economia digitală de azi. Contribuția medie a cloud computing la PIB 
este estimată a fi de 0,1 % pe termen scurt și de 0,4 % pe termen mediu, creându-se 
inițial aproximativ 300 000 de locuri de muncă suplimentare în Europa15. Comisia va 
propune până în 2013 o abordare europeană privind cloud computing, pentru a oferi 
securitatea juridică necesară furnizorilor și utilizatorilor europeni de cloud computing.  

Sunt necesare măsuri ferme și pentru a consolida securitatea internetului și a contracara 
costurile numărului tot mai mare de atacuri împotriva a ceea ce constituie o infrastructură 
esențială a pieței unice. Comisia intenționează să propună în 2012 o strategie UE 
ambițioasă în materie de securitate a internetului. 

3.3. Inițiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor” din cadrul Strategiei Europa 2020 

Din punct de vedere economic, Europa poate beneficia de pe urma abordării provocărilor 
legate de energie/politici climatice și resurse. Obiectivul de eficiență energetică al 
Uniunii de economisire a 20% din energie până în 2020 ar putea reduce facturile la 
energie ale consumatorilor cu până la 1 000 EUR pe gospodărie pe an și ar putea 
îmbunătăți competitivitatea industrială a Europei, creând până la 2 milioane de noi locuri 
de muncă până în 2020. Din perspectiva mai amplă a eficienței utilizării resurselor, 
conform rezultatelor preliminare ale modelizării pentru Comisie, o reducere cu 15% a 

                                                 
15 F. Etro (2010), The Economic Impact of cloud computing („Impactul economic al cloud 

computing”), Review of Business and Economics. 
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necesarului total de materiale al economiei poate stimula PIB-ul cu până la 3,6%, iar 
ocuparea forței de muncă în UE cu aproximativ 2 milioane și jumătate de locuri de 
muncă. Fiecare reducere cu un punct procentual al necesarului total de materiale ar 
echivala cu aproximativ 25 de miliarde EUR pentru întreprinderi și până la 150 000 de 
noi locuri de muncă16. Întreprinderile ar putea obține importante economii (aproximativ 
25 de miliarde EUR pe an numai în Regatul Unit) ca urmare a măsurilor de utilizare 
eficientă a resurselor, măsuri care fie nu presupun costuri, fie presupun costuri reduse, 
prin folosirea mai eficientă a materiilor prime și prin generarea de mai puține deșeuri. 
Sectoarele cu cel mai mare potențial care au fost identificate sunt sectorul produselor 
chimice, al minereurilor, al metalurgiei, al energiei electrice, al serviciilor publice, al 
construcției și al gestionării deșeurilor17. În pofida reducerii emisiilor de dioxid de carbon 
ca urmare a crizei economice, conform estimărilor, vor fi necesare politici suplimentare 
într-o serie de state membre pentru atingerea obiectivelor naționale de reducere a 
emisiilor până în 2020. De asemenea, vor fi necesare măsuri eficiente pentru atingerea 
celorlalte obiective în materie de energie din surse regenerabile și de eficiență energetică. 
În acest context, va fi necesară creșterea substanțială a investițiilor în infrastructura 
energetică, în rețele de transmisie a energiei, în sursele de energie regenerabilă și în 
eficiența energetică a clădirilor.  

Comisia a lansat 14 din cele 20 de inițiative strategice planificate în cadrul inițiativei 
emblematice. Pentru a orienta în continuare punerea în aplicare a inițiativei emblematice 
privind utilizarea eficientă a resurselor, Comisia a publicat o foaie de parcurs care 
enumeră acțiunile concrete de urmat și care identifică sectoarele economice care 
consumă cele mai multe resurse și care au un impact determinant asupra mediului și 
propune instrumente și indicatori care să contribuie la orientarea acțiunii în Europa și la 
nivel internațional. În special, s-a prezentat o propunere legislativă de directivă privind 
eficiența energetică, fiind menționate o serie de măsuri privind eficiența energetică care 
urmează să fie puse în aplicare în vederea realizării de noi economii de energie. A fost 
adoptată, de asemenea, o comunicare privind securitatea aprovizionării cu energie și 
privind cooperarea internațională, care prezintă o strategie generală pentru relațiile 
externe ale UE în domeniul energiei. Comisia a lansat o foaie de parcurs pentru trecerea 
la o economie competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon în care sunt prezentate 
etapele de referință intermediare pentru atingerea obiectivului de reducere, până în 2050, 
cu până la 80 – 95% a emisiilor în condiții de rentabilitate. Trecerea treptată la o 
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, ar îmbunătăți securitatea energetică și ar 
reduce anual costul mediu cu combustibilul în UE cu 175 și până la 320 de miliarde 
EUR. Printre celelalte beneficii se numără îmbunătățirea calității aerului și a sănătății 
publice, ceea ce ar duce la reducerea costurilor cu până la 27 de miliarde EUR pe an în 
2030. De asemenea, Comisia a prezentat o nouă Carte albă în domeniul transporturilor 
pentru un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor. 
Cartea albă stabilește obiective ambițioase care vizează decarbonizarea sectorului 
transporturilor, realizarea unui veritabil spațiu european unic al transporturilor și 
reducerea dependenței de petrol.  

                                                 
16 Indicatorul necesarului total de materiale cuprinde volumul cumulat al materialelor primare care 

sunt extrase din natură pentru activitățile economice ale unei țări. Necesarul total de materiale 
indică baza materială a unei economii. Include activitatea de extracție de pe teritoriul național și 
necesarul de resurse aferent importurilor. 

17 „Further Benefits of Business Resource Efficiency”, Oakdene Hollins, 2011. 
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În 2011, Comisia a aprobat un pachet de propuneri legislative pentru reforma politicii 
agricole comune care includ angajamentul ferm de îmbunătățire semnificativă a modului 
de gestionare a resurselor naturale. Modificările propuse atât pentru primul pilon, cât și 
pentru cel de al doilea pilon al PAC au ca obiectiv o mai bună integrare a provocărilor de 
mediu și climatice la nivelul fermelor și stimularea dezvoltării economice sustenabile a 
zonelor rurale.  

Finalizarea pieței interne a energiei este o premisă pentru realizarea întregului potențial 
de economii pe care îl poate aduce o veritabilă piață paneuropeană integrată a gazului și 
electricității, ca urmare a lichidității și concurenței consolidate. Integrarea pieței va 
consolida, de asemenea, securitatea energetică și va facilita integrarea noilor surse de 
generare din energii regenerabile, datorită unor zone de echilibrare extinse. Intensificarea 
comerțului transfrontalier cu energie electrică și gaz poate atenua nivelurile ridicate ale 
prețurilor și poate facilita intrarea unor operatori noi pe piață, stimulând astfel inovarea și 
concurența.  

Pentru buna funcționare a pieței interne a energiei, este esențial să existe o abordare mai 
coerentă a politicilor naționale cu privire la problemele care afectează țările învecinate. 
Atunci când se legiferează la nivel național și atunci când se oferă stimulente pentru 
investiții, inclusiv cu privire la prețuri și impozitare, interacțiunile dintre diferitele 
instrumente ar trebui atent evaluate, astfel încât să se asigure un cadru stabil de investiții 
pentru industria europeană și pentru prestatorii de servicii europeni. De exemplu, în 
sectorul energiei regenerabile, ar trebui evitate modificările drastice de politică, inclusiv 
cele cu efect retroactiv, pentru a se preveni riscurile de reglementare inutile care 
subminează viabilitatea generării energiei regenerabile. Schemele existente de sprijin 
pentru energiile regenerabile ar trebui să fie mai eficiente din perspectiva costurilor. 
Provocarea este de a susține producția la scară largă, facilitând reducerea costurilor 
pentru actorii de pe piață, de a reduce subvențiile și de a integra energiile regenerabile pe 
o piață cu adevărat europeană. 

Conform tuturor scenariilor energetice viitoare, infrastructura energetică va juca un rol 
esențial în echilibrarea cererii și a ofertei în întreaga Uniune. În acest sens, rețelele de 
energie electrică și gaz din Europa trebuie modernizate și extinse în regim de urgență. 
Recent, s-a prezentat propunerea Comisiei pentru un nou regulament cu privire la 
infrastructura energetică care să înlocuiască actualul cadru TEN-E18. Obiectivul noului 
cadru este asigurarea finalizării, până în 2020, în diferitele regiuni ale Uniunii, a rețelelor 
energetice și a unităților de depozitare strategice. În ceea ce privește finanțarea UE, suma 
de 9,1 miliarde EUR prevăzută în propunerea Comisiei referitoare la mecanismul 
„Conectarea Europei” va permite realizarea integrală a investițiilor în valoare de 
200 de miliarde EUR, necesare pentru proiectele de infrastructură cu importanță 
europeană, începând de acum și până în anul 2020. Această investiție va avea un puternic 
efect general pozitiv asupra PIB-ului și locurilor de muncă, cu un efect cumulativ de până 
la aproximativ + 0,4% din PIB și 400 000 de locuri de muncă suplimentare în perioada 
2011-2020.  

Potrivit studiilor cu privire la eficiența energetică și a utilizării resurselor, construcția 
și utilizarea, în condiții mai bune, a clădirilor din UE, ar avea impact asupra a 42% din 

                                                 
18 COM(2011) 658, 19.10.2011. 
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consumul final de energie19, asupra a aproximativ 35% din emisiile de gaze cu efect de 
seră20 și asupra a peste 50% din totalul materialelor extrase21; ar putea contribui, de 
asemenea, la economisirea a până la 30% din consumul de apă22. În sectorul 
construcțiilor lucrează 8% din forța de muncă a Europei. Aproximativ 230 000 de 
persoane activează în sectorul producției și instalării de sisteme de izolare. Întrucât 
investițiile în eficiența energetică sunt finanțate parțial prin economii energetice, măsurile 
publice de înlăturare a barierelor, ca de exemplu accesul la capital și informații, pot avea 
un efect de levier puternic. În acest context, adoptarea rapidă a propunerii de directivă 
privind eficiența energetică ar contribui la reducerea decalajului în raport cu obiectivul 
Strategiei Europa 2020, ar putea crea condițiile-cadru necesare23 și ar permite statelor 
membre să stabilească propriile obiective de eficiență și să transmită primele rapoarte 
până la sfârșitul anului 2012. 

Există, de asemenea, posibilitatea unei mai bune utilizări a fondurilor structurale ale UE 
în domeniul eficienței energetice, precum și al energiilor regenerabile. Investițiile în 
domeniul energiei durabile pot fi, de asemenea, stimulate prin mecanismele UE de 
sprijin: ELENA (Asistență europeană pentru energie locală) și EEE-F (Instrumentul de 
finanțare european în materie de eficiență energetică). În fine, costurile inițiale de 
investiție pentru renovarea imobilelor sau pentru promovarea eficienței energetice în 
sectorul public pot fi acoperite sau finanțate prin implicarea furnizorilor de servicii 
energetice. 

Eliminarea treptată a subvențiilor cu impact negativ asupra mediului întărește 
utilizarea eficientă a resurselor și stimulează creșterea economică. Subvențiile ineficiente 
mențin tehnologiile și structurile de afaceri perimate și constituie un obstacol în calea 
investițiilor în energia nepoluantă și alte tehnologii ecologice. Eliminarea subvențiilor 
ineficiente ar putea fi, de asemenea, un element important de consolidare fiscală. De 
exemplu, pierderile de venituri directe s-ar putea situa la aproape 0,5% din PIB-ul UE 
(60 de miliarde EUR), iar pierderile în materie de bunăstare ca urmare a denaturării 
alegerii consumatorilor sunt importante, fiind estimate la 0,1 până la 0,3% din PIB 
(între 12 miliarde EUR și 37 miliarde EUR). Comisia a cerut statelor membre să 
identifice cele mai importante subvenții cu impact negativ asupra mediului în 2012 și să 
întocmească planuri pentru eliminarea acestora24.  

Există posibilități importante pentru realizarea de progrese privind impozitarea 
ecologică astfel încât să se contribuie la abordarea provocărilor actuale și viitoare în 
materie de schimbări climatice, deficit de apă, securitate energetică și limite ale 
resurselor generale. Atunci când are un impact neutru din punct de vedere bugetar, 
impozitarea ecologică, în corelație cu reducerea taxelor și impozitelor asupra forței de 
muncă, contribuie la îmbunătățirea alocării resurselor, stimulând concomitent ocuparea 
forței de muncă25. Adoptarea propunerii Comisiei din 2011 de revizuire a directivei 

                                                 
19 COM(2007) 860 final, 21.12.2007. 
20 COM(2007) 860 final, 21.12.2007. 
21 COM(2007) 860 final, 21.12.2007. 
22 COM(2007) 414 final, 18.7.2007. 
23 COM(2011) 370, 22.6.2011. 
24 COM(2011) 571, 20.9.2011. 
25 De exemplu, se estimează că reducerea permanentă cu un punct procentual a sarcinii fiscale medii 

asupra forței de muncă duce la creșterea, pe termen lung, a ratei de ocupare a forței de muncă cu 
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privind impozitarea energiei26 va facilita această schimbare. Mai mult, stabilirea corectă a 
prețurilor ar contribui, de asemenea, la stimularea noilor industrii și la investițiile în 
tehnologiile ecologice.  

În cadrul Semestrului european din 2011, o serie de recomandări specifice fiecărei țări se 
refereau la aspecte legate de creșterea durabilă, precum funcționarea piețelor energiei și 
concurență, interconexiunile de rețea și utilizarea eficientă a resurselor. Până în prezent, 
conform primelor indicii privind punerea în aplicare, în majoritatea statelor membre s-au 
înregistrat unele progrese în abordarea recomandărilor.  

3.4. Inițiativa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării” 
din cadrul Strategiei Europa 2020 

Industria prelucrătoare a fost cea care a contribuit în primul rând la redresarea în urma 
crizei economice: producția a crescut cu aproximativ 15% comparativ cu nivelul minim 
înregistrat la începutul anului 2009. Cu toate acestea, redresarea economică în industria 
UE a stagnat în ultimele luni, în timp ce încrederea mediului de afaceri a atins media 
istorică. Nesiguranța cu privire la perspectivele economiei europene și îngrijorările legate 
de criza datoriilor în zona euro au afectat încrederea sectorului industrial. Prețurile mari 
la energie și dificultățile persistente în ceea ce privește accesul la finanțare, afectează, de 
asemenea, în mod negativ procesul de redresare. Cu toate acestea, acum, industria UE 
poată să facă mai bine față unei încetiniri economice, stocurile fiind mai reduse și 
productivitatea fiind mai mare decât în 2008.  

Inițiativa emblematică „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării” 
cuprinde 70 de acțiuni-cheie, iar multe dintre acestea sunt deja în curs de aplicare de 
către Comisie. De exemplu, Comisia asigură o evaluare aprofundată a impactului noilor 
sale propuneri de politică cu efect semnificativ asupra competitivității și asupra IMM-
urilor. Este cazul propunerilor precum cotele ETS pentru a aborda riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon și al Directivei privind cerințele de capital IV.  

De asemenea, Comisia va propune acțiuni concrete de reducere la minimum a sarcinii 
reglementărilor asupra IMM-urilor, în special asupra microîntreprinderilor. Acțiunile 
avute în vedere includ posibilitatea acordării unor exonerări pentru microîntreprinderi și 
întreprinderile mici de la acquis-ul existent; implicarea într-o mai mare măsură a 
întreprinderilor de dimensiuni mai mici în elaborarea propunerilor de regulamente ale 
UE; introducerea unei dimensiuni vizând microîntreprinderile în cadrul testului existent 
privind IMM-urile; un tablou de bord privind exonerările și regimurile simplificate 
pentru IMM-uri și microîntreprinderi în propunerile Comisiei de noi reglementări ale UE, 
adoptarea lor de către legiuitorul UE și aplicarea lor de către statele membre.  

Documentul Small Business Act pentru Europa a fost revizuit în februarie 201127, 
accentul fiind pus pe accesul îmbunătățit la finanțare, pe un cadru de reglementare mai 
favorabil și pe ajutarea IMM-urilor să facă față provocărilor legate de globalizare. Acest 

                                                                                                                                                 
aproximativ 0,4 puncte procentuale într-o țară obișnuită; OCDE (2006), OECD Employment 
Outlook 2006 – Boosting Jobs and Incomes: Policy Lessons from Reassessing the OECD Job 
Strategy, Paris. 

26 COM(2011) 169, 13.4.2011. 
27 COM(2011) 78, 23.2.2011. 
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ultim aspect a fost dezvoltat în cadrul acțiunilor conexe ulterioare, precum noua strategie 
de sprijinire a internaționalizării IMM-urilor, care a fost adoptată în noiembrie 201128. 
Revizuirea a reamintit, în egală măsură, necesitatea ca statele membre să acorde 
prioritate mediului de afaceri prin legiferare inteligentă, reducerea reglementărilor și 
autorizațiilor inutile, introducerea unor proceduri mai simple prin sistemul de tip 
e-guvernare, precum și reducerea la 3 zile lucrătoare a timpului necesar pentru 
deschiderea unei afaceri. 

Comisia va prezenta un plan de acțiune în vederea îmbunătățirii accesului la finanțare 
pentru IMM-uri înainte de sfârșitul anului 2011. Planul de acțiune va fi însoțit de o 
propunere de facilitare a accesului la capitalul de risc în întreaga Europă prin intermediul 
unui pașaport UE, care va permite fondurilor de capital de risc să atragă capital în toate 
cele 27 de state membre pe baza unei înregistrări unice. Se estimează că, dacă va avea 
succes, această inițiativă ar putea crea până la 315 000 de noi locuri de muncă și ar 
contribui cu 100 de miliarde EUR la produsul intern brut. Comisia va depune eforturi 
pentru a elimina regimurile fiscale care descurajează investițiile transfrontaliere de 
capital de risc și pentru a reduce sarcina administrativă.  

Consolidarea concurenței la nivelul economiei nu presupune numai reforme orizontale, la 
nivelul produselor specifice unui sector și la nivelul pieței serviciilor, asigurarea aplicării 
eficace a normelor în domeniul concurenței, ci și un cadru instituțional general care 
favorizează concurența la toate nivelurile (UE, național, regional și local) cu costuri 
reduse pentru statele membre. Acest cadru are un rol efectiv pentru autoritățile din 
domeniul concurenței, pentru organismele de reglementare sectorială și pentru 
autoritățile judiciare cu responsabilități în protejarea și promovarea concurenței. Un 
sistem de justiție civilă care funcționează corespunzător reprezintă o verigă vitală în orice 
cadru instituțional care favorizează concurența și creșterea.  

În domeniul inovării industriale, Grupul la nivel înalt privind tehnologiile generice 
esențiale a prezentat raportul final în luna iunie 2011, în care a formulat recomandări 
concrete privind dezvoltarea și utilizarea acestor tehnologii29. Aceste tehnologii au un 
enorm potențial de piață, cu rate anuale de creștere cuprinse între 5% și 16% pe an până 
în 2020 și au, de asemenea, un important efect de contagiune asupra principalelor 
sectoare industriale din aval în ceea ce privește inovarea și creșterea economică. În iunie, 
Comisia a propus, de asemenea, modernizarea amplă a sistemului european de 
standardizare,30 prin includerea în sistemul european, printre altele, a standardelor privind 
serviciile și prin recunoașterea, într-o măsură mai mare, a specificațiilor industriale 
aferente TIC.  

Comisia a prezentat unele inițiative sectoriale, cum ar fi adoptarea unei strategii privind 
politica spațială31, cu scopul de a consolida sectorul spațial european, sau relansarea 
procesului CARS 2132, care va constitui o contribuție la strategia UE privind vehiculele 
nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Introducerea vehiculelor electrice 
are un imens potențial de piață, cu o creștere de la 100 000 de vehicule hibride în prezent 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
30 COM(2011)311 și COM(2011) 315, 1.6.2011. 
31 COM(2011) 152, 4.4.2011. 
32 Prima reuniune din 10 noiembrie 2010 a Grupului la nivel înalt care a fost relansat.  
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la 1 milion de vehicule hibride până în 2020, în timp ce se estimează că piața vehiculelor 
integral electrice va atinge 750 000 de unități până în 2020. Comisia continuă, de 
asemenea, eforturile sale de rezolvare a problemelor industriilor mari consumatoare de 
energie, în special prin inițierea planului sustenabil pentru o industrie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, prin promovarea tehnologiilor de producție cu emisii ultra-scăzute 
de dioxid de carbon și prin dezvoltarea unui parteneriat public-privat în vederea 
stimulării inovării în industriile cu procese care implică un consum ridicat de energie.  

Pe baza primelor indicii, eforturile statelor membre de punere în aplicare a 
recomandărilor specifice fiecărei țări în acest domeniu par a fi mixte. Aplicarea 
recomandărilor în ceea ce privește accesul IMM-urilor la finanțare este mai degrabă 
nesatisfăcătoare. Situația se prezintă puțin mai bine în ceea ce privește măsurile de 
îmbunătățire a mediului de afaceri, precum reducerea sarcinii administrative, 
îmbunătățirea capacității administrative sau a eficienței sistemului judiciar. Din cele zece 
state membre cărora le-a fost adresată recomandarea de îmbunătățire a mediului de 
afaceri, șase au întreprins unele măsuri, dar de cele mai multe ori acestea sunt parțiale. 

3.5. Strategia Europa 2020: inițiativa emblematică „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă” 

Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și consolidarea productivității muncii 
sunt două surse principale de creștere, alături de investițiile de capital și inovare. În 
prezent, în UE sunt 23 de milioane de șomeri, ceea ce reprezintă 10% din populația în 
vârstă de muncă. 

Ușoara ameliorare a ratei șomajului în UE înregistrată din 2010 a încetat. Ponderea 
șomerilor pe termen lung în totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
depășește 40% și a crescut cu o treime comparativ cu nivelul de 30% înregistrat cu doi 
ani în urmă. Un număr tot mai mare de persoane trăiesc în gospodării cu o intensitate a 
muncii foarte scăzută în 12 din cele 15 state membre pentru care există date disponibile.  

Redresarea economică fără ameliorarea situației șomajului nu numai că are importante 
costuri economice și sociale, ci reprezintă, în egală măsură, un indiciu al deficiențelor 
structurale pe piața forței de muncă care slăbesc potențialul de creștere pe termen mediu 
și lung. În special, necorelarea și penuria calificărilor reprezintă un obstacol în calea 
redresării economice. Numărul locurilor de muncă vacante rămase neocupate a început să 
crească, de la jumătatea anului 2009, și nu există semne de îmbunătățire a situației 
șomajului. Acest fapt indică necorelări pe piața forței de muncă, cum ar fi competențe 
necorespunzătoare sau mobilitate redusă, cel puțin în anumite sectoare și regiuni. 

Politicile de învățare de-a lungul vieții sunt esențiale pentru ca oamenii să poată dispune 
de competențe adecvate pentru piața forței de muncă. În 2000, din totalul persoanelor 
încadrate în muncă, 22% aveau o calificare înaltă în timp ce 29% erau slab calificate. 
În 2010, tendința s-a inversat. Până în 2020, 35% din locurile de muncă vor necesita un 
nivel ridicat de calificare, iar cererea de locuri de muncă cu slabă calificare va scădea cu 
12 milioane. Cu toate acestea, nivelul educației nu corespunde tendinței de creștere a 
numărului locurilor de muncă disponibile cu intensitate ridicată a competențelor. În 
prezent, unul din șapte tineri (14,41%) cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, părăsește 
sistemul de învățământ, încheind doar învățământul secundar inferior, fără a participa la 
programe ulterioare de învățare și formare (abandon școlar timpuriu) și mulți au calificări 
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care nu corespund cerințelor de pe piața forței de muncă. În plus, peste o cincime din 
totalul copiilor nu îndeplinește standardele de bază de citire, scriere și aritmetică 
elementară (măsurate la vârsta de 15 ani).  

Pentru a aborda aceste provocări se elaborează acțiuni politice în cadrul inițiativei 
emblematice „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. În ceea ce privește 
cele 13 măsuri-cheie se înregistrează progrese satisfăcătoare, ca în cazul Panoramei 
competențelor în UE, acțiune al cărei scop este ameliorarea transparenței pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru lucrători, întreprinderi și/sau 
instituții publice, prin oferirea de previziuni actualizate cu privire la oferta competențelor 
până în 2020, acțiune având ca termen luna octombrie 2012, precum și în cazul 
inițiativelor sectoriale prevăzute în cadrul inițiativei emblematice, ca de exemplu planul 
de acțiune privind forța de muncă din sectorul sănătății.  

Propunerile legislative de revizuire a legislației europene în domeniul muncii sunt în curs 
de pregătire. Partenerii sociali au convenit să poarte negocieri privind revizuirea 
directivei privind timpul de lucru. În următoarele săptămâni este prevăzută adoptarea 
pachetului care cuprinde două propuneri legislative privind detașarea lucrătorilor. Până în 
prima jumătate a anului 2012 se preconizează adoptarea unei recomandări a Consiliului 
de promovare a validării învățării non-formale și informale, iar până în octombrie 2012 
va fi operațional un instrument practic, disponibil online, care să îi ajute pe cetățeni să 
înregistreze competențele pe care le-au dobândit în exercitarea activității profesionale și 
în cadrul altor experiențe. O reflecție mai amplă cu privire la abordarea provocării în 
materie de competențe în Europa va face obiectul unei comunicări a Comisiei în a doua 
jumătate a anului 2012.  

3.6. Inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” din cadrul Strategiei Europa 
2020 

Situația actuală pe piața forței de muncă este critică pentru tineri, care se confruntă cu o 
rată a șomajului de peste 20 %, adică de două ori mai ridicată decât restul populației. În 
plus, scăderea numărului de locuri de muncă permanente în urma crizei a afectat tinerii în 
mod disproporționat și, chiar dacă sunt suprareprezentați în rândul angajaților cu 
contracte temporare, tinerii nu au beneficiat în mod semnificativ de recenta creștere netă 
pentru acest tip de contracte. 

S-au început lucrările pentru toate acțiunile de politică planificate în cadrul inițiativei 
emblematice „Tineretul în mișcare”. Au fost deja lansate unele acțiuni-cheie de luptă 
împotriva șomajului în rândul tinerilor, cum ar fi Youth@work, o campanie de 
sensibilizare pentru crearea de contacte între tineri și micile întreprinderi (IMM-uri), sau 
Observatorul european al locurilor de muncă vacante, care culege informații actualizate 
privind locurile de muncă vacante și poate servi, de asemenea, drept instrument de 
avertizare rapidă în cazul blocajelor și al neconcordanțelor pe piața forței de muncă.  

În ceea ce privește educația, Consiliul a adoptat, la 7 iunie 2011, o recomandare privind 
politicile de combatere a abandonului timpuriu în materie de educație și formare, care a 
stabilit un cadru pentru statele membre în vederea adoptării unor politici coerente, 
cuprinzătoare și bazate pe fapte concrete pentru a lupta împotriva abandonului școlar 
timpuriu. Această recomandare ar trebui, în prezent, pusă în aplicare. 
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Mai mult, Comisia a adoptat, în octombrie 2011, o Comunicare privind modernizarea 
sistemelor de învățământ superior, care cuprinde o propunere privind facilitatea de 
garantare a împrumuturilor pentru studenții din cadrul programului Erasmus la nivel de 
masterat, menită să sporească mobilitatea în Europa a studenților la nivel de masterat. 

Obiectivul cadrului european pentru încadrarea în muncă a tinerilor este de a asigura o 
coordonare solidă a politicilor la nivel european, în conformitate cu principiile comune 
ale flexicurității. Cadrul se bazează pe patru piloni: 1) sprijin pentru obținerea primului 
loc de muncă și începerea unei cariere; 2) sprijinirea tinerilor expuși riscurilor; 
3) asigurarea unei protecții sociale adecvate pentru tineri; 4) susținerea tinerilor 
antreprenori și a activităților independente. Ca parte a cadrului, Comisia a propus 
următoarele domenii specifice pentru acțiunile statelor membre: garanții pentru tineri în 
vederea asigurării faptului că toți tinerii au un loc de muncă, își continuă educația sau 
beneficiază de măsuri de activare în următoarele patru luni de la părăsirea școlii; 
contracte „unice” cu durată nedeterminată pentru a reduce segmentarea pieței forței de 
muncă; ajutoare de șomaj și asistență socială pentru tineri într-o abordare bazată pe 
obligații reciproce. În contextul viitoarei inițiative privind oportunitățile pentru tineri, pe 
care Comisia o va prezenta până la sfârșitul anului, vor fi necesare acțiuni suplimentare 
pentru a sprijini tranziția către piața forței de muncă, a oferi mai multe stagii și a încuraja 
mobilitatea.  

3.7. Inițiativa emblematică „O platformă europeană de combatere a sărăciei” 
din cadrul Strategiei Europa 2020 

Pe lângă faptul că reprezintă obiective de valoare în sine, promovarea unor piețe ale 
forței de muncă și a unor societăți favorabile incluziunii are un impact asupra creșterii 
economice prin îmbunătățirea rezultatelor înregistrate pe piața forței de muncă, prin 
sporirea cererii agregate și prin consolidarea încrederii. Aceste trei domenii reprezintă, de 
asemenea, trei dificultăți importante care împiedică o redresare solidă.  

În puținele țări pentru care sunt disponibile date privind veniturile care să reflecte criza 
economică, venitul disponibil al gospodăriilor a scăzut în mod semnificativ33. În plus, 
există dovezi că atât sărăcia veniturilor, în special sărăcia care afectează copiii, cât și 
starea de sărăcie acută reprezintă o provocare din ce în ce mai importantă în mai multe 
state membre. Pe măsură ce ponderea șomajului de lungă durată crește și perioada de 
percepere a șomajului se încheie, există riscul unei scăderi importante a venitului 
disponibil care afectează persoanele cu venituri scăzute.  

Înclinația spre consum a persoanelor cu venituri scăzute tinde să fie ridicată deoarece 
acestea trebuie să cheltuiască cea mai mare parte a veniturilor pe bunuri și servicii 
esențiale. De aceea, orice reducere suplimentară aplicată părții inferioare a distribuției 
veniturilor poate avea un impact de durată asupra cererii interne și, prin urmare, asupra 
creșterii34. De aici și importanța responsabilizării consumatorilor, permițându-le să facă 
alegeri optime în materie de consum și să își maximizeze astfel bunăstarea.  

                                                 
33 De exemplu, cu peste 15 % pentru veniturile la mijlocul distribuției în Lituania și Letonia, cu 8 % 

în Estonia și cu 2-4 % în Spania, Irlanda și Regatul Unit. 
34 FMI (2011): Raportul referitor la perspectivele economice 2011, Perspective și politici globale 

(„Global Prospects and Policies”), Washington.  
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Lucrările sunt în curs pentru cele 10 acțiuni-cheie ale inițiativei emblematice „Platforma 
de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. Unele dintre aceste acțiuni au fost deja 
lansate anul acesta, cum ar fi Noua agendă europeană privind integrarea, care sprijină 
eforturile statelor membre de promovare a participării active în societățile noastre a 
resortisanților țărilor terțe, sau Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor. 

Inițiativa pentru antreprenoriatul social a fost adoptată în octombrie 2011, principalele 
acțiuni ale acesteia urmând a fi desfășurate în următoarele luni, începând cu noul cadru 
pentru fondurile de investiții sociale, noua prioritate de investiții în întreprinderi sociale 
în cadrul fondurilor structurale propuse sau viitorul proiect de regulament privind statutul 
fundațiilor europene.  

În următoarele luni este prevăzută adoptarea unei Cărți albe privind pensiile care să 
abordeze sustenabilitatea și caracterul adecvat al pensiilor în contextul post-criză. 

Pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, ar trebui continuată modernizarea 
sistemelor de protecție socială în spiritul principiilor comune ale incluziunii active. 
Serviciile publice, în special, sunt un element esențial pentru a sprijini integrarea pe piața 
forței de muncă și incluziunea socială. Mai mult, accesul la servicii eficiente și accesibile 
joacă un rol esențial în reducerea cheltuielilor private și, implicit, în ceea ce privește 
creșterea venitului disponibil și atenuarea sărăciei veniturilor și a inegalităților sociale35. 
Conform studiului OCDE privind serviciile furnizate de organisme publice, integrarea 
serviciilor publice în veniturile gospodăriilor are drept rezultat o reducere considerabilă a 
estimărilor privind sărăcia. Rata riscului de sărăcie scade substanțial, cu aproape 40 %, 
dacă se utilizează un prag de sărăcie variabil, și chiar cu aproape 80 %, dacă se utilizează 
un prag de sărăcie fix. În consecință, dacă se iau în calcul toate beneficiile în natură, 
deficitul mediu relativ de sărăcie se poate reduce, în medie, cu până la 80 %. 

Dintre cele 30 de milioane de europeni cu vârsta de peste 18 ani care nu au un cont 
bancar, se estimează că aproximativ 6,4 milioane sunt efectiv private de dreptul de a 
deschide un cont bancar sau se confruntă cu teama de a solicita deschiderea unui astfel de 
cont36. În cadrul UE, situația în legătură cu persoanele fără cont bancar este foarte 
diversificată; în România și Bulgaria, aproximativ jumătate dintre respondenți nu au un 
cont bancar. Consumatorii care nu au un cont bancar tind să se confrunte cu probleme în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, închirierea imobiliară și primirea salariilor sau 
a beneficiilor, precum și cu costuri de tranzacționare mai ridicate. Recomandarea 
Comisiei privind accesul la un cont de plăți de bază37 oferă informații detaliate privind 
acțiunile necesare pentru combaterea excluziunii financiare.  

Costul și calitatea locuințelor reprezintă un principal factor determinant al standardului 
de viață și al bunăstării, în special pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acest lucru 

                                                 
35 A se vedea OCDE (2011), Raportul pentru Comisia Europeană - Impactul serviciilor furnizate de 

organisme publice asupra distribuirii resurselor („The impact of publicly provided services on the 
distribution of resources”).  

36 Raport 2008 privind integrarea financiară europeană, SEC (2009) 19 final, 19.1.2009. 
37 C(2011) 4977 din 18.7.2011. 
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reiese clar din indicatorii UE privind costul locuințelor și condițiile precare de locuit38. 
În 2010, 38 % din persoanele expuse riscului de sărăcie cheltuiau peste 40 % din venitul 
lor disponibil pentru locuință, ceea ce reprezintă un procentaj de șase ori mai ridicat decât 
pentru restul populației (6 %)39. În același timp, ponderea costului locuințelor în raport cu 
venitul total disponibil era de 32 % și chiar mai mult pentru persoanele expuse riscului de 
sărăcie, în comparație cu 16 % pentru restul populației. O analiză mai detaliată a costului 
locuințelor arată că chiriile și dobânzile ipotecare reprezintă doar aproximativ 30 % din 
totalul brut al costului locuințelor, în timp ce alte elemente, precum reparațiile, 
întreținerea, combustibilul și alte costuri de diverse tipuri, reprezintă aproximativ 70 %40. 
Conform anchetei bugetelor de familie organizată de Comisie, locuința, apa, 
electricitatea, gazele și alți combustibili reprezintă cel mai important element al 
cheltuielilor gospodăriilor, cu o pondere de 27,7 % din consumul gospodăriilor.  

Consecințele costului locuințelor și, în special, al serviciilor de utilități publice asupra 
ratelor sărăciei sunt deosebit de importante: dacă venitul disponibil este definit după 
deducerea costului locuințelor, ponderea persoanelor cu venituri sub 60 % din (noua) 
mediană a crescut, în 2007, de la 16 % la 22 % pentru UE în ansamblul său41. Acest lucru 
subliniază importanța transpunerii integrale a Directivei 2009/72/CE privind normele 
comune pentru piața internă a energiei electrice, inclusiv a articolului 3 alineatul (8) 
privind necesitatea de a combate sărăcia energetică. 

3.8. Abordarea problemei verigilor lipsă și a blocajelor 

3.8.1. Obținerea mai multor beneficii de pe urma pieței unice 

În cursul ultimelor două decenii, crearea unei piețe interne și deschiderea frontierelor au 
fost două dintre principalele motoare ale creșterii europene. Efectul estimat al integrării 
pieței interne a UE în perioada 1992-2006 a constat în crearea a 2,75 milioane de locuri 
de muncă suplimentare și într-o creștere suplimentară a PIB-ului de 2,1 %. În prezent, 
comerțul intraeuropean reprezintă 17 % din comerțul mondial cu bunuri și 28 % din 
comerțul mondial cu servicii. Se estimează că, din fiecare 1 000 EUR de bogăție creată 
într-un stat membru, aproximativ 200 EUR sunt în beneficiul altor state membre ale UE, 
prin intermediul comerțului. 

Actul privind piața unică din aprilie 2011 a creat douăsprezece pârghii pentru 
finalizarea și aprofundarea în continuare a pieței interne în domeniile accesului la 
finanțare, mobilității cetățenilor, achizițiilor publice, calificărilor profesionale, drepturilor 
de proprietate intelectuală, drepturilor consumatorilor, serviciilor, rețelelor, pieței unice 
digitale, fiscalității, mediului de legiferare pentru întreprinderi, spiritului antreprenorial și 
coeziunii sociale. Comisia a prezentat deja mai multe dintre cele 12 propuneri legislative 
cheie ale Actului privind piața unică și va prezenta restul propunerilor până la sfârșitul 
anului (cu excepția legislației propuse privind semnăturile electronice, identitatea 
electronică și autentificarea în mediul electronic). Aceste propuneri ar trebui aprobate de 

                                                 
38 Pentru o analiză mai detaliată, a se vedea documentul de însoțire pentru Raportul comun 2010 

privind protecția socială și incluziunea socială, secțiunea 5.2.  
39 Subgrupul Indicatori al Comitetului pentru protecție socială a convenit că pragul de 40 % 

reprezintă un indiciu al sarcinii excesive impuse de costurile aferente locuinței.  
40 A se vedea raportul 2009 privind situația socială în UE, secțiunea 3.2.1. 
41 A se vedea raportul 2009 privind situația socială în UE, figura 69, p. 138. 
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Parlamentul European și de Consiliu până la sfârșitul anului 2012, astfel încât beneficiile 
concrete ale acestora să poată fi resimțite rapid în întreaga UE.  

Punerea în aplicare a Actului privind piața unică este esențială pentru crearea unui mediu 
favorabil întreprinderilor europene, în special IMM-urilor, și pentru restabilirea și 
consolidarea încrederii consumatorilor și a lucrătorilor, astfel încât aceștia să profite cu 
încredere de toate oportunitățile pe care le poate oferi piața unică. Tabloul de bord al 
piețelor de consum, elaborat anual de Comisie, monitorizează piețele tuturor sectoarelor 
economice și contribuie la identificarea piețelor care nu funcționează din perspectiva 
consumatorilor. Comerțul UE în sectorul serviciilor este deja semnificativ: acesta 
reprezintă peste jumătate din comerțul mondial cu servicii și peste jumătate din acesta 
reprezintă schimburi comerciale efectuate în cadrul pieței unice. Cu toate acestea, 
potențialul pieței unice a serviciilor nu este încă exploatat în totalitate. Deși serviciile 
reprezintă peste două treimi din PIB-ul și din locurile de muncă la nivelul UE, serviciile 
constituie în continuare doar aproximativ o cincime din totalul schimburilor comerciale 
intra-UE. Obstacolele în calea pieței unice a serviciilor sunt una dintre cauzele intensității 
scăzute a concurenței, care, la rândul său, afectează productivitatea.  

Prin urmare, potențialul pieței unice de a genera mai multă creștere și mai multe locuri de 
muncă rămâne important. În cadrul semestrului european 2011, majoritatea 
recomandărilor specifice fiecărei țări privind politicile structurale au vizat sectorul 
serviciilor, cuprinzând apeluri pentru accelerarea transpunerii integrale a Directivei 
privind serviciile42, pentru înlăturarea barierelor nejustificate la intrare și pentru o mai 
mare deschidere a piețelor serviciilor profesionale. În domeniul de aplicare al Directivei 
privind serviciile intră o gamă largă de activități economice care reprezintă aproximativ 
45 % din economia UE, cuprinzând sectoarele mari, cum ar fi comerțul cu amănuntul, 
construcțiile, serviciile pentru întreprinderi, turismul și majoritatea profesiilor 
reglementate. Conform unor estimări prudente, această directivă ar putea genera o 
creștere de până la + 1,5 % din PIB-ul UE. Progresele realizate până în prezent în statele 
membre par împărțite, variind, în funcție de recomandări, de la unele măsuri de 
reformare la lipsa totală a progreselor.  

În vederea exploatării întregului potențial al directivei, este nevoie ca în prezent să se 
schimbe accentul de pe conformare pe promovarea competitivității. Comisia va continua 
să analizeze calitatea transpunerii și, dacă este cazul, va lua măsuri oficiale de asigurare a 
respectării legislației. În 2012, Comisia va prezenta, de asemenea, acțiuni suplimentare 
pentru aprofundarea pieței unice a serviciilor.  

În afara domeniului de aplicare actual al Directivei privind serviciile, există și alte 
sectoare cu un potențial important de creștere. De exemplu, în sectorul sănătății și în 
sectorul social au fost create 4,2 milioane de locuri de muncă în perioada 2000 – 2009, 
ceea ce reprezintă peste un sfert din numărul total de locuri de muncă create în perioada 
respectivă. Reprezintă, de asemenea, 10 % din numărul total de locuri de muncă în țări 
precum Danemarca, Finlanda, Suedia și Țările de Jos, precum și în jur de 5 % din 
producția economică totală. Îmbătrânirea populației va duce la creșterea cererii de astfel 
de servicii, ceea ce impune necesitatea de a facilita dezvoltarea acestora. Printre aspectele 

                                                 
42 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 

serviciile în cadrul pieței interne. 
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care trebuie abordate se numără lipsa de personal calificat în acest sector în mai multe 
state membre, o libertate limitată de stabilire din cauza diverselor restricții nejustificate 
sau disproporționate și dificultăți în recunoașterea transfrontalieră a calificărilor 
profesionale, care afectează atât aceste sectoare, cât și altele, cum ar fi educația, 
construcțiile, industria prelucrătoare și serviciile pentru întreprinderi.  

Creșterea șomajului în statele membre îi va impulsiona pe profesioniști să caute 
oportunități de angajare în alte state membre43, modificând astfel tendințele de mobilitate 
în Uniunea Europeană. Viitoarea modernizare a legislației UE care facilitează 
recunoașterea calificărilor profesionale44 va răspunde nevoilor statelor membre care se 
confruntă cu o creștere a penuriei de forță calificată de muncă, reducând totodată 
presiunea șomajului. 

În fine, se va consolida încrederea tuturor părților interesate în piața unică prin 
intermediul politicilor care protejează cadrul juridic pentru funcționarea serviciilor de 
interes general (ajutoare de stat și achiziții publice) și care garantează că liberalizarea și 
competitivitatea sunt compatibile cu respectarea drepturilor sociale ale lucrătorilor și ale 
cetățenilor. 

                                                 
43 28 % din cetățenii UE se gândesc să lucreze în străinătate, în conformitate cu sondaje 

Eurobarometru recente. 
44 Directiva 2005/36/CE. 
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Caseta 1: Transpunerea Directivei privind serviciile 

Transpunerea Directivei privind serviciile a reprezentat o adevărată piatră de temelie pentru 
îmbunătățirea funcționării pieței unice a serviciilor. Directiva a dus la suprimarea unei 
multitudini de restricții. La doi ani de la expirarea termenului de transpunere a directivei, s-au 
realizat multe progrese. Au fost eliminate sute de cerințe discriminatorii, nejustificate sau 
disproporționate (precum autorizații, tarife sau teste privind nevoile economice). Majoritatea 
statelor membre au creat „ghișee unice” operaționale.  

Potențialul directivei va fi exploatat în întregime doar atunci când toate statele membre vor fi 
încheiat acțiunile necesare transpunerii integrale, lucru care nu s-a întâmplat încă. Pentru a 
exploata pe deplin potențialul directivei, este nevoie să se schimbe accentul de pe conformare pe 
promovarea competitivității.  

Un număr de 24 de state membre din cele 27 au finalizat adoptarea tuturor actelor legislative 
necesare. În Austria, Germania și Grecia aceste lucrări sunt în curs de finalizare, însă unul sau 
mai multe acte legislative nu au fost încă adoptate. La 27 octombrie 2011, Comisia a hotărât să 
sesizeze Curtea Europeană de Justiție în cazul acestor state membre pentru nerespectarea 
legislației UE45. În 2011, Comisia a oferit sprijin statelor membre în cazul cărora au existat indicii 
clare de transpunere incorectă sau incompletă a Directivei privind serviciile, în vederea 
îmbunătățirii acestei transpuneri46. Comisia va continua să analizeze calitatea transpunerii de 
către toate statele membre și, dacă va fi cazul, vor fi luate măsuri oficiale de asigurare a 
respectării dispozițiilor directivei. 

În prezent, în 24 din cele 27 de state membre au fost instituite „ghișee unice” operaționale. În trei 
state membre, România, Slovacia și Slovenia, se înregistrează întârzieri. Cu toate acestea, 
funcționarea ghișeelor unice existente trebuie îmbunătățită semnificativ. Cea mai importantă 
deficiență a acestora privește gradul de disponibilitate a procedurilor electronice (și anume, 
posibilitatea de a realiza formalități administrative online). Numai în 1/3 din statele membre un 
număr considerabil de proceduri pot fi realizate online prin ghișeele unice47. În Bulgaria, Irlanda, 
Malta și Portugalia, ghișeele unice nu oferă încă posibilitatea de a realiza proceduri online, iar în 
nouă state membre, doar un număr mic de proceduri pot fi realizate online48. În majoritatea 
statelor membre, utilizatorilor din străinătate le este în continuare foarte dificil să utilizeze 
ghișeele unice, parțial din motive lingvistice (de exemplu, în Austria, Franța, Italia și Ungaria, 
ghișeele unice sunt disponibile numai în limba națională), dar și din motive tehnice: majoritatea 
statelor membre continuă să accepte numai mijloacele naționale de semnare a unui formular de 
cerere sau de identificare pe cale electronică. În general, ghișeele unice trebuie să devină mai 
ușor de utilizat și să fie mai adaptate nevoilor antreprenorilor. 

În 2012, în cadrul eforturilor de îmbunătățire a transpunerii Directivei privind serviciile, Comisia 
va aborda o serie de aspecte identificate în urma exercițiului de evaluare reciprocă privind 
directiva. Există încă bariere importante în calea furnizării transfrontaliere a serviciilor legate, de 
exemplu, de cerințele specifice pe care statele membre le impun participațiilor deținute în 
societăți sau care limitează alegerea formei juridice a societăților prestatoare de servicii. Există, 
de asemenea, dificultăți practice provocate de faptul că statele membre recurg masiv la 

                                                 
45 Comunicatul de presă IP/11/1283 din 27.10.2011. 
46 Au avut loc reuniuni cu Bulgaria, Cipru, Letonia, Lituania, Portugalia și Grecia. 
47 Austria, Danemarca, Estonia, Luxemburg, Regatul Unit, Republica Cehă, Spania, Suedia și Țările 

de Jos. 
48 Cipru, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia și Ungaria. 
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posibilitatea de a rezerva anumite activități de servicii unor anumiți operatori care dețin calificări 
specifice, mai ales în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Ar trebui promovată concurența 
între furnizorii de servicii care utilizează infrastructurile de bandă largă, de energie și de 
transporturi. Este necesar să se ofere un acces echitabil la rețelele de distribuție, precum și să se 
faciliteze noile intrări pe piață, pentru a se reduce prețul utilităților pentru întreprinderi. 
Eliminarea restricțiilor inutile privind orele de deschidere ale magazinelor de desfacere cu 
amănuntul poate stimula noi investiții și spori consumul. Transpunerea integrală a celei de a treia 
Directive poștale ar trebui să completeze aceste eforturi. 

3.8.2. Maximizarea impactului fondurilor UE 

În climatul economic actual, Comisia subliniază necesitatea de a utiliza la maximum 
resursele bugetare existente ale UE și de a institui un cadru financiar multianual reformat, 
care va sprijini cu mai multă fermitate obiectivele Strategiei Europa 202049.  

Liniile bugetare existente dispun de un potențial puternic pentru a impulsiona în mod 
semnificativ creșterea în UE. Diferite investiții pe scară largă efectuate prin intermediul 
Fondului de coeziune (FC) și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), în 
special pentru îmbunătățirea mediului, a infrastructurii de transport, a rețelelor energetice 
și a conexiunilor în bandă largă, pot avea un impact direct asupra creșterii și a locurilor 
de muncă. Pe lângă aceste investiții directe, FEDER oferă un sprijin valoros 
antreprenoriatului, investițiilor în întreprinderi, inovării și cercetării, precum și TIC 
pentru întreprinderi. Fondul social european (FSE) vizează patru domenii prioritare: 
ocuparea forței de muncă, cu un accent special pe angajarea grupurilor defavorizate și a 
tinerilor, competențe și învățare pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea capacității de 
adaptare a pieței muncii și promovarea incluziunii sociale. În multe cazuri, acest sprijin 
este adaptat în funcție de recomandările adresate statelor membre, în contextul Strategiei 
Europa 2020. 

Pentru îmbunătățirea potențialului de a genera creștere, oferit de fondurile structurale, 
statele membre ar trebui să asigure (re)stabilirea priorităților în materie de finanțare 
în vederea orientării acestora către un sprijin direct în funcție de recomandările specifice 
fiecărei țări sau de domeniile care au un potențial de creștere ridicat, utilizând 
flexibilitatea disponibilă în cadrul programelor lor. În unele cazuri, reprogramarea 
poate fi necesară atunci când o utilizare mai intensivă și imediată a fondurilor UE ar 
permite sprijinirea surselor de creștere. Printre acțiunile de sprijinire a creșterii se numără 
următoarele: 

– îmbunătățirea lichidității IMM-urilor într-un mediu bancar supus unor 
constrângeri financiare prin utilizarea mai intensivă a instrumentelor financiare 
JEREMIE (împrumuturi, garanții și capital de risc); 

– creșterea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor (astfel cum a fost cazul 
în Franța). Aceasta ar contribui, de asemenea, la menținerea locurilor de muncă 
în sectorul construcțiilor, un sector puternic afectat de criză și care dispune de o 
importantă capacitate insuficient utilizată;  

                                                 
49 A se vedea, de asemenea, avizul Comitetului Regiunilor din 12 octombrie 2011 privind rolul 

autorităților regionale și locale în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 



 

RO 24   RO 

– consolidarea eficienței resurselor, prin efectuarea de investiții în ecoinovare, 
energii regenerabile și tehnologii ecologice; 

– accelerarea proiectelor majore în regiunile de convergență (astfel cum s-a 
procedat în Grecia); 

– elaborarea unei liste de proiecte prioritare, urmând să facă obiectul unei 
proceduri accelerate, care sunt gata de a fi puse în aplicare și pot contribui direct 
la creștere, pentru a înlocui programele cu rezultate sensibil inferioare 
potențialului. Comisia este pregătită să ofere ajutor în acest proces, astfel cum a 
făcut deja pentru Grecia și România; 

– accelerarea utilizării fondurilor disponibile prin reorientarea programelor pentru 
a viza mai puține priorități, în vederea îmbunătățirii condițiilor necesare creșterii 
și a reducerii decalajului regional, astfel cum s-a convenit recent cu Italia în 
cadrul Planului de acțiune pentru coeziune. 

În orice caz, până la sfârșitul anului 201250, toate statele membre ar trebui să prezinte un 
raport privind realizările, rezultatele și progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor 
politicii de coeziune, precum și privind contribuția lor la Strategia Europa 2020.  

Pentru sprijinirea cheltuirii fondurilor neutilizate în perioade de constrângeri fiscale, 
Comisia a propus, la 1 august 2011, creșterea ratelor de cofinanțare pentru redresarea 
unora dintre economiile UE care se confruntă cu cele mai mari dificultăți. Conform 
propunerii, Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Letonia și Ungaria ar putea beneficia de 
cote mai ridicate de cofinanțare din partea UE pentru continuarea proiectelor care vizează 
consolidarea creșterii și a competitivității în fiecare dintre aceste țări. În total, impactul 
maxim preconizat s-ar ridica la 2 884 milioane EUR. Consiliul și Parlamentul European 
sunt invitate să adopte această propunere de urgență, înainte de sfârșitul anului. 

Comisia înregistrează progrese semnificative în elaborarea detaliată a proiectului său 
privind viitorul buget al UE, conceput să stimuleze creșterea și crearea de locuri de 
muncă, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Propuneri detaliate au fost adoptate în 
legătură cu facilitatea „Conectarea Europei” și cu politica de coeziune, politica agricolă 
comună și dezvoltarea rurală, iar noi propuneri urmează să fie adoptate în curând, de 
exemplu privind Cadrul Orizont 2020. Aceste temeiuri juridice vor fi însoțite, de 
asemenea, de cadre de politică, cum ar fi orientările revizuite privind rețelele 
transeuropene de transport și energie, precum și de propuneri, prezentate la începutul 
anului 2012, referitoare la două cadre strategice comunitare, unul pentru fonduri în 
gestiune partajată51 și al doilea pentru cercetare și inovare. Aceste cadre vor stabili o 
ordine de prioritate a domeniilor care vor beneficia de sprijinul UE și vor coordona mai 
bine diferitele programe de finanțare ale UE.  

Un element-cheie al propunerilor privind cadrul financiar multianual (CFM) este 
necesitatea asigurării faptului că investițiile de la bugetul UE sunt eficace și stimulează 
creșterea. Principalele elemente ale propunerilor privind politica de coeziune care 
răspund acestor obiective sunt mecanismele axate pe prioritățile tematice ale Strategiei 

                                                 
50 Rapoartele strategice naționale sunt obligatorii în temeiul normelor actuale. 
51 FEDR, FSE, Fondul de coeziune, Fondul pentru pescuit și dezvoltare rurală. 
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Europa 2020, concentrarea resurselor și noile dispoziții în materie de condiționalitate 
care vor asigura că finanțarea UE se concentrează asupra rezultatelor și creează 
stimulente puternice pentru statele membre în scopul de a asigura îndeplinirea efectivă a 
obiectivelor referitoare la creștere și locuri de muncă ale Strategiei Europa 2020. Se vor 
încheia contracte de parteneriat cu fiecare stat membru, pentru a se asigura sprijinirea 
reciprocă a finanțării naționale și a finanțării UE. 

În perspectiva facilității „Conectarea Europei”, care va fi prevăzută în următorul cadru 
financiar multianual, Comisia a propus lansarea, în luna octombrie, a unei faze-pilot a 
inițiativei privind emiterea de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, care face parte 
din Strategia Europa 2020; în faza-pilot vor fi puse la dispoziție 230 de milioane EUR. 
Această inițiativă vizează mobilizarea investițiilor în domenii care vor stimula creșterea 
și vor crea locuri de muncă. Necesitățile însemnate și urgente de investiții în materie de 
infrastructură, combinate cu termene îndelungate pentru pregătirea proiectelor, impun 
luarea unor măsuri imediate în vederea soluționării insuficienței fondurilor. Într-o 
perioadă de rigoare bugetară, trebuie să se găsească urgent soluții inovatoare pentru 
mobilizarea unei părți mai mari a economiilor private și îmbunătățirea gamei de 
instrumente financiare disponibile în cazul proiectelor în domeniul energiei, al 
transporturilor și al TIC. Posibilitățile reduse de a accesa fonduri prin proiecte de 
infrastructură fac necesară identificarea unor surse alternative de finanțare prin 
împrumuturi. În cazul proiectelor de infrastructură cu potențial comercial, regula ar trebui 
să fie aceea de a combina fondurile UE, în cadrul unor parteneriate, cu cele furnizate de 
piața de capital și de sectoarele bancare, în special prin intermediul Băncii Europene de 
Investiții (BEI), în calitate de organism financiar al UE instituit prin tratat. 

3.8.3. Exploatarea potențialului pieței mondiale 

Elementul de bază al economiei UE rămâne piața unică, dar ponderea schimburilor 
comerciale în generarea creșterii nu a fost niciodată atât de mare ca acum – în 2010, 
aproximativ 25 % din creșterea UE a provenit din comerțul internațional. Pe termen 
scurt, cea mai mare parte a creșterii economice se va produce în afara Europei. De fapt, 
până în 2015, 90 % din creșterea economică viitoare va fi generată în afara Europei. 
Potențialul de creștere al UE va depinde de capacitatea de a profita de beneficiile creșterii 
respective. Cu toate acestea, piețele care înregistrează cea mai rapidă creștere sunt mai 
puțin deschise decât UE. 

Relațiile economice externe ale Europei au baze solide. UE va continua să întrețină 
aceste relații cu toți partenerii, în special cu țările în curs de dezvoltare, și să le adapteze 
în funcție de evoluția circumstanțelor. SUA și China sunt cei mai importanți parteneri 
comerciali ai UE. Aceasta din urmă a dezvoltat instrumente noi și cuprinzătoare cu 
partenerii săi strategici (cu SUA: Consiliul Economic Transatlantic, exemplu de 
cooperare în sectorul vehiculelor electrice; cu China: dialogul economic și comercial la 
nivel înalt, exemplu în domeniul inovării). Economiile din regiunea asiatică înregistrează 
cea mai rapidă rată de creștere la nivel mondial. Integrarea economică a acestei regiuni 
progresează într-un ritm rapid, iar UE dorește să valorifice acest potențial și să profite de 
oportunități. Încheierea unui acord de liber schimb cu India este o componentă-cheie a 
strategiei UE. Asia este nu doar o piață de export esențială, ci și un element fundamental 
în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale UE. În ceea ce privește Rusia, UE este interesată 
în ancorarea acesteia în sistemul economic mondial și în încheierea unui eventual acord 
de liber schimb. În cazul Mercosur și al Japoniei, se analizează posibilitatea încheierii 
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unor acorduri de liber schimb. Agenda comercială cu țările din vecinătatea apropiată nu 
vizează doar creșterea și locurile de muncă, ci înglobează și securitatea și solidaritatea. 
Cu toate acestea, regiunea care face obiectul politicii de vecinătate reprezintă un factor 
economic, fiind al cincilea partener comercial al UE. În ceea ce privește zona sud-
mediteraneeană, UE s-a concentrat asupra acordurilor de liber schimb și a inițiativelor pe 
termen scurt. De asemenea, UE are legături cu Ucraina (un acord de liber schimb 
complex și cuprinzător) și cu alte țări membre ale Parteneriatului estic. 

În cadrul unei inițiative privind produsele de bază și materiile prime52 s-au propus acțiuni 
în vederea asigurării accesului industriei europene la materii prime pe piețele mondiale și 
a îmbunătățirii transparenței piețelor financiare și a piețelor de mărfuri.  

Creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor cu parteneri din întreaga lume este 
esențială pentru o redresare economică stabilă și durabilă, precum și pentru creștere și 
locuri de muncă în Europa. În vederea realizării acestui obiectiv, prioritatea imediată a 
UE este încheierea acordurilor comerciale aflate în curs de negociere: (1) sub rezerva 
poziției partenerilor, UE își propune să încheie negocierile cu India și Ucraina până la 
următoarele reuniuni la nivel înalt cu aceste țări; (2) sub rezerva poziției partenerilor, UE 
își propune să încheie negocierile cu Canada, Singapore și Malaysia, cel târziu în cursul 
anului 2012, și (3) să finalizeze oficial, la începutul anului 2012, acordurile cu Peru și 
Columbia, ale căror negocieri s-au încheiat deja. 

                                                 
52 COM(2011)25 din 2.2.2011. 
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Prezentare generală a recomandărilor specifice fiecărei țari, adresate statelor membre, defalcate pe domenii de politică 
  Finanțe publice Piața muncii Politici structurale   Stabilitate 

financiară 

  Consolidare 
fiscală 

Sustenabilitate 
pe termen lung 

Cadrul 
fiscal Fiscalitate Stabilirea

salariilor 

Politică 
activă în 
domeniul 

pieței 
muncii 

Participare 
la piața 
muncii 

 
Educație 

Industrii 
de 

rețea 
Eficiență 

energetică 
Sectorul 
terțiar 

Mediul de 
afaceri și 
IMM-uri 

C & D, 
inovare 

Servicii 
publice, 
politica 

de 
coeziune 

Sectorul 
bancar 

Piața 
locu-

ințelor 

AT x x x x     x  x     x           
BE x x   x x x x   x   x       x   
BG x x x   x   x  x x x       x     
CY x x x   x   x x x x  x       x   
CZ x x   x   x x x       x   x     
DE x   x       x x x   x       x   
DK x x   x     x x     x     x   x 
EE x    x   x x x x x             
ES x x   x x x    x     x x     x   
FI x x       x x x      x x   x     
FR x x   x x x x  x     x     x     
HU x   x x   x x         x   x     
IT x   x   x x x       x x x x     
LT x x x x     x   x x x x         
LU x x     x x x x                 
MT x x x   x x x x   x       x     
NL x x       x x         x x       
PL x x x       x x x     x  x x     
SE x           x                 x 
SI x x x     x x  x     x x   x x   
SK x x x x   x   x           x     
UK x x   x     x  x       x       x 

  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 
 
Nota (1): pentru Irlanda, Letonia, Grecia, Portugalia și România, singura recomandare este punerea în aplicare a angajamentelor existente în cadrul programelor de asistență financiară ale 
UE/FMI.  
Nota (2): numărul cruciulițelor nu corespunde în mod necesar numărului de recomandări specifice fiecărei țări adresate fiecărui stat membru, deoarece, adesea, recomandările respective se 
referă la mai multe domenii.
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Obiectivele Strategiei Europa 202053 

* Țări care și-au exprimat obiectivele naționale în raport cu un alt indicator decât obiectivul principal al 
UE. 

Obiective 
ale statelor 

membre 

Rata ocupării 
forței de muncă 

(în %) 
C&D ca % din 

PIB 

Obiective 
privind 

reducerea 
emisiilor 

(comparativ cu 
nivelurile din 

2005)54 

Energie 
regenerabilă 

Eficiență 
energetică – 
reducerea 

consumului de 
energie în Mtep55 

Părăsirea 
timpurie a școlii 

în % 
Î

AT 77-78 % 3,76 % -16 % 34 % 7,16 9,5 % 
38
4a
de

BE 73,2 % 3,0% -15 % 13 % 9,80 9,5 % 

BG 76 % 1,5% 20 % 16 % 3,20 11 % 

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

CZ 75 % 1 % (doar 
sectorul public) 9 % 13 % Nu se aplică 5,5 % 

DE 77% 3 % -14 % 18 % 38,30 <10 % 
42 
ca

DK 80 % 3 % -20 % 30% 0,83 <10 % 

EE 76 % 3 % 11 % 25 % 0,71 9,5 % 

EL 70 % Nici un obiectiv 
disponibil -4 % 18 % 2,70 9,7 % 

ES 74 % 3 % -10 % 20 % 25,20 15 % 

FI 78 % 4 % -16 % 38 % 4,21 8 % (

FR 75 % 3 % -14 % 23 % 34,00 9,5 % 

HU 75% 1,8 % 10 % 14,65 % 2,96 10 % 

IE 69-71 % 
Aproximativ 2 % 

-  
2,5 % din PIB) 

-20 % 16 % 2,75 8 % 

IT 67-69 % 1,53 % -13 % 17 % 27,90 15-16 % 

LT 72,8 % 1,9 % 15 % 23 % 1,14 <9 % 

LU 73 % 2,3-2,6 % -20 % 11 % 0,20 <10 % 

LV 73 % 1,5 % 17 % 40 % 0,67 13,4% 

                                                 
53 Obiectivele naționale finale au fost stabilite în cadrul programelor naționale de reformă în 

aprilie 2011. 
54 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 sistemul 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. 

55 Ar trebui remarcat faptul că proiecțiile naționale variază și în funcție de anul/anii de referință 
pentru estimarea economiilor. 
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MT 62,9 % 0,67 % 5 % 10 % 0,24 29 % 

NL 80 % 2,5 % -16 % 14 % Nu se aplică <8 % 4

PL 71 % 1,7 % 14 % 15,48 % 14,00 4,5 % 

PT 75 % 2,7-3,3 % 1 % 31 % 6,00 10 % 

RO 70 % 2 % 19 % 24 % 10,00 11,3 % 

SE Mult peste 80 % 4 % -17 % 49 % 12,80 <10 % 

SI 75 % 3 % 4 % 25 % Nu se aplică 5 % 

SK 72 % 1 % 13 % 14 % 1,65 6 % 

UK Niciun obiectiv 
în PNR 

Niciun obiectiv 
în PNR -16 % 15 % Nu se aplică Niciun obiectiv 

în PNR Ni

Estimări 
la nivelul 

UE 
73,70-74 % 2,65-2,72% 

-20 % 
(comparativ cu 
nivelurile din 

1990) 
20 % 206,9 10,3-10,5% 

Obiectiv 
principal 

al UE 
75 % 3 % 

-20 % 
(comparativ cu 
nivelurile din 

1990) 
20 % 

Creșterea cu 20 % 
a eficienței 
energetice, 

echivalentul a 368 
Mtep 

10 % 

 

                                                 
56 Calculul nu include ISCED 4 (Germania și Austria). Cu ISCED 4: 39,9-40,4 %. 


