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1. INTRODUCERE 

Semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări furnizează anual orientări 

privind reformele naționale. În luna noiembrie a anului trecut, la începutul ciclului 2018, 

analiza anuală a creșterii(
1
) a identificat prioritățile economice și sociale ale Uniunii și ale 

statelor sale membre pentru anul următor. Aceasta a subliniat că „triunghiul virtuos” bazat pe 

stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și asigurarea unor politici bugetare 

responsabile dă rezultate. Recomandările specifice fiecărei țări de anul acesta continuă să 

reflecte aceste priorități politice și să țină seama, în același timp, de situația economică și 

socială favorabilă. Recomandarea privind politica economică a zonei euro(
2
), adoptată de 

Consiliu la 14 mai 2018, a furnizat, de asemenea, o orientare clară în elaborarea de 

recomandări pentru toate țările vizate. 

Economia Europei se dezvoltă în cel mai rapid ritm înregistrat în ultimii zece ani, fiind 

susținută de niveluri-record în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, redresarea 

investițiilor și îmbunătățirea finanțelor publice. Actualele condiții favorabile au oferit un 

cadru propice pentru ca economiile Europei să devină mai puternice și mai reziliente. Toate 

statele membre, cu excepția unuia, fac în prezent obiectul componentei preventive a 

Pactului de stabilitate și de creștere. În conformitate cu previziunile Comisiei din primăvara 

anului 2018, creșterea economică va continua într-un ritm bun, chiar dacă puțin mai lent, 

întrucât volatilitatea pieței financiare internaționale și protecționismul comercial creează din 

ce în ce mai mult riscuri la adresa expansiunii economice. Aceste evoluții ne reamintesc faptul 

că trebuie să rămânem vigilenți: Uniunea și statele sale membre trebuie să se pregătească încă 

de acum pentru provocările viitorului. 

După cum a subliniat președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 

2017, Europa trebuie să își repare acoperișul cât este încă soare afară. Propunerile de 

recomandări specifice fiecărei țări pentru 2018 ale Comisiei vizează exploatarea pe deplin a 

perspectivelor economice pozitive și orientarea statelor membre în eforturile acestora de a 

realiza reformele structurale necesare și de a adopta politici bugetare solide. Pornind de la 

tendințele pozitive recente, ar trebui continuate eforturile în direcția asigurării convergenței 

economice și sociale între statele membre și în interiorul acestora. În timp ce depășirea 

moștenirii lăsate de criză și corectarea dezechilibrelor rămân prioritare în numeroase țări, 

recomandările propuse încearcă să promoveze o abordare mai prospectivă și să se concentreze 

pe construirea bazelor pentru o creștere durabilă, favorabilă incluziunii și pe termen lung. În 

același timp, recomandările încurajează finalizarea reformelor care abordează vulnerabilitatea 

și capacitatea de adaptare la șocuri, dat fiind că aceste aspecte sunt în continuare esențiale 

pentru evitarea unor recesiuni abrupte în viitor. 

Recomandările se bazează pe analiza cuprinzătoare prezentată în cele mai recente 

rapoarte de țară, care evidențiază mai multe provocări în ceea ce privește creșterea 

economică pe termen lung. Europa trebuie să continue reformele structurale care 

îmbunătățesc mediul de afaceri și oferă condiții favorabile pentru investiții, în special prin 

reforma piețelor de produse și de servicii, încurajarea inovării, îmbunătățirea accesului 

întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, consolidarea instituțiilor publice cu respectarea 

deplină a statului de drept și combaterea corupției. De asemenea, Europa trebuie să 

promoveze reforme care să pregătească forța sa de muncă pentru viitor și pentru un context 

                                                 
1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 

și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Analiza anuală a creșterii pe 2018, 

COM(2017) 690 final. 

2 Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro, 14 mai 2018. 
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digital din ce în ce mai pronunțat, să reducă inegalitățile în materie de venituri și să stimuleze 

oportunitățile de ocupare a forței de muncă, în special pentru tineri. În cele din urmă, dar nu 

mai puțin important, Europa are nevoie de reforme care să îi consolideze reziliența economică 

față de provocările pe termen lung, cum ar fi evoluția demografică, migrația, decarbonizarea 

și presiunea exercitată asupra resurselor naturale. Numai economiile reziliente pot asigura 

convergența economică pe termen lung și reducerea disparităților sociale. 

Recomandările specifice fiecărei țări de anul acesta acordă o atenție specială 

provocărilor sociale, bazându-se pe Pilonul european al drepturilor sociale proclamat de 

Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie la 17 noiembrie 2017(
3
). Pilonul este 

conceput ca o busolă pentru un proces reînnoit de convergență în sens ascendent către condiții 

de muncă și de trai mai bune în Uniunea Europeană, vizând sprijinirea productivității și 

asigurarea sustenabilității sistemelor de protecție socială. Semestrul european oferă statelor 

membre ocazia de a promova punerea în aplicare a pilonului și de a prezenta un raport privind 

progresele înregistrate. În acest context și ținând seama în mod corespunzător de competențele 

naționale, Comisia a invitat recent statele membre să stabilească noi priorități și acțiuni la 

nivel național, prin intermediul programelor lor naționale de reformă(
4
). Recomandările 

propuse sprijină acest proces și încurajează statele membre să avanseze reformele naționale 

care abordează cele trei dimensiuni ale pilonului: egalitate de șanse și acces la piața muncii, 

condiții de muncă echitabile, protecție socială și incluziune socială. În acest context, pentru a 

se garanta rezultate durabile, se pune un accent deosebit pe furnizarea de competențe 

adecvate, pe asigurarea unei protecții sociale corespunzătoare și eficace și pe îmbunătățirea 

dialogului social. 

În cadrul mandatului prezentei Comisii, semestrul european a devenit din ce în ce mai 

raționalizat și mai favorabil incluziunii, întrucât Comisia a depus eforturi semnificative 

pentru a consolida asumarea responsabilității la nivel național și punerea în aplicare a 

recomandărilor specifice fiecărei țări. Comisia a luat o serie de măsuri pentru a se asigura 

că procesul este mai raționalizat, că recomandările sunt mai relevante și mai bine orientate, că 

bazele analitice ale acestora sunt mai solide și că oportunitățile de dialog sunt mai numeroase. 

Printre măsurile luate se numără instituirea unei rețele de responsabili cu semestrul european 

aflați în statele membre, contacte mai numeroase și mai strânse între Comisie și statele 

membre la toate nivelurile administrației și la nivel politic, atât în Bruxelles, cât și în statele 

membre, precum și un dialog favorabil incluziunii cu partenerii sociali și cu părțile interesate. 

De la publicarea ultimelor rapoarte de țară, au fost organizate în toată Europa reuniuni 

consultative cu autoritățile naționale, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate relevante, 

pentru a discuta modalitățile în care provocările-cheie identificate în rapoarte s-ar putea 

traduce în recomandări specifice fiecărei țări. De asemenea, Comisia a continuat practica sa 

de consultare a statelor membre cu privire la componentele analitice ale rapoartelor de țară 

înainte de publicarea acestora. În ciuda eforturilor Comisiei, rezultatele statelor membre în 

ceea ce privește punerea în practică a recomandărilor se situează în continuare sub nivelul 

așteptărilor.  

Pentru a sprijini mai mult statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a 

reformelor convenite, Comisia propune un set consolidat de instrumente bugetare. 

Începând din 2015, Comisia oferă sprijin tehnic prin intermediul Serviciului său de sprijin 

pentru reforme structurale, pentru a îmbunătăți elaborarea și punerea în aplicare a unor 

reforme care promovează creșterea economică în statele membre. De la lansarea Serviciului 

                                                 
3 Proclamația interinstituțională de aprobare a Pilonului european al drepturilor sociale, 17 noiembrie 2017.  

4 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: 

Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, COM(2018) 130 final. 
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de sprijin pentru reforme structurale, cererile de sprijin formulate de statele membre au 

depășit în mod semnificativ valoarea finanțării disponibile pentru ciclurile anuale. În 2017, 

24 de state membre au depus cereri de sprijin, iar o parte predominantă a proiectelor selectate 

pentru finanțare abordează provocările identificate în cadrul semestrului european(
5
). În 

propunerile sale privind aprofundarea uniunii economice și monetare din 6 decembrie 2017, 

Comisia a propus consolidarea acestui sprijin tehnic și a prezentat un instrument-pilot pentru 

realizarea reformelor, care oferă statelor membre noi posibilități de sprijin financiar(
6
). 

Pe baza acestor inițiative, Comisia va prezenta la începutul lunii iunie un nou instrument 

raționalizat pentru cadrul financiar multianual de după 2020, care va furniza sprijin atât 

tehnic, cât și financiar pentru punerea în aplicare a angajamentelor de reformă națională, cu 

scopul de a consolida și mai mult reziliența uniunii economice și monetare. 

2. PROGRESELE GENERALE ÎNREGISTRATE PE CALEA REFORMELOR ȘI ÎN DIRECȚIA 

CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR 

Actualul mediu economic oferă o ocazie favorabilă pentru intensificarea punerii în 

aplicare a reformelor. În cadrul semestrului european au fost luate o serie de măsuri pentru a 

ajunge la un consens în privința principalelor provocări economice și sociale, pentru a spori 

asumarea la nivel național a agendei de reforme și pentru a îmbunătăți rata de punere în 

aplicare a recomandărilor. După cum s-a amintit mai sus, aceste măsuri includ intensificarea 

dialogului politic pe mai multe niveluri, înainte de etapa în care Comisia propune 

recomandări, raționalizarea numărului de recomandări, acordarea de prioritate măsurilor de 

reformă care pot fi puse în aplicare în termen de 12-18 luni, formularea de recomandări de 

acțiuni de politică mai puțin prescriptive și creșterea transparenței comunicării modului în 

care se evaluează progresele reformei.  

În ciuda acestor eforturi, punerea în aplicare a reformelor cuprinse în recomandările 

specifice fiecărei țări a avansat încet și nu a fost satisfăcătoare în toate domeniile de 

politică. Acum că am lăsat în spate criza economică, eforturile de reformă riscă să își 

încetinească și mai mult ritmul, iar inițierea și punerea în aplicare a unor reforme complexe s-

ar putea confrunta cu întârzieri, pe fondul dispariției presiunilor exterioare. Statele membre ar 

trebui deci să își reafirme angajamentul de a consolida bazele și reziliența economiilor lor, 

mai ales întrucât experiența ne-a arătat că pentru a pune în aplicare reformele importante cu 

un impact pozitiv concret asupra creșterii economice și a locurilor de muncă este nevoie de 

timp și voință. 

Din 2011, când a demarat semestrul european, punerea în aplicare a peste două treimi 

din recomandările specifice fiecărei țări a înregistrat cel puțin „unele progrese” 

(figura 1). Evaluarea multianuală a recomandărilor este mai favorabilă decât evaluarea 

progreselor de la an la an (a se vedea figura 2), ceea ce confirmă faptul că reformele 

importante sunt până la urmă realizate, deși acest proces este în multe cazuri unul de durată. 

Diferitele viteze de punere în aplicare reflectă adesea caracterul urgent al progreselor în 

domenii specifice, dar evidențiază, de asemenea, nevoia de construire a consensului, în 

special în cazul în care beneficiile aduse de reformă nu sunt distribuite în mod uniform. 

                                                 
5 Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a 

Programului de sprijin pentru reforme structurale – Programul de lucru pentru 2018. 

6 Modificările punctuale ale Regulamentului privind dispozițiile comune în scopul de a mobiliza fonduri în 

sprijinul reformelor naționale, COM(2017) 826 final. 
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De exemplu, statele membre au înregistrat cele mai multe progrese de-a lungul anilor în 

domeniul serviciilor financiare, al politicii bugetare și al guvernanței bugetare, ceea ce 

reflectă prioritatea acordată stabilizării finanțelor publice și a sectorului financiar ca răspuns 

la criza economică și financiară, care a necesitat măsuri de politică ferme. În aceeași ordine de 

idei, măsurile de promovare a creării de locuri de muncă cu contracte pe durată nedeterminată 

și de abordare a segmentării pieței muncii se reflectă în buna punere în aplicare a 

recomandărilor relevante. Pe de altă parte, statele membre nu au abordat încă integral 

deficiențele în ceea ce privește regimurile fiscale, cum ar fi bazele de impozitare restrânse. De 

asemenea, mai este loc de acțiuni suplimentare care să abordeze sănătatea și îngrijirea pe 

termen lung. Reformele în aceste domenii iau în general mult timp, având în vedere 

amploarea provocărilor și impactul potențial asupra structurilor administrative (figura 3). 

 

Figura 1: Nivelul actual al punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 

perioada 2011-2017 (evaluare multianuală) 

 

Notă: Evaluarea multianuală analizează punerea în aplicare din momentul în care recomandările au fost adoptate inițial și 

până la data publicării prezentei comunicări, în mai 2018. Evaluarea generală a recomandărilor specifice fiecărei țări 

referitoare la politica bugetară include evaluarea respectării Pactului de stabilitate și de creștere. 

Figura 2: Punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări: evaluarea anuală în 

fiecare an consecutiv începând din 2011, comparativ cu punerea în aplicare până în prezent 

 

Notă: Evaluarea multianuală analizează punerea în aplicare din momentul în care recomandările au fost 

adoptate inițial și până la data publicării prezentei comunicări, în mai 2018. Pentru 2011 și 2012 este mai dificil 

să se compare evaluarea anuală cu evaluarea multianuală din cauza diferitelor categorii de evaluare ale 

recomandărilor specifice fiecărei țări. 



 

5 

Dintr-o perspectivă anuală, rezultatele punerii în aplicare sunt mai puțin satisfăcătoare, 

dat fiind că progresele rămân inegale în funcție de domeniile de politică. În comparație cu 

anul trecut, statele membre au înregistrat cele mai importante progrese în ceea ce privește 

reformarea sectoarelor lor financiare, de exemplu prin îmbunătățirea condițiilor de finanțare, 

facilitarea unei rezoluții durabile a creditelor neperformante și îmbunătățirea supravegherii 

bancare. De asemenea, s-au înregistrat progrese solide în ceea ce privește politicile active 

privind piața forței de muncă, politici care au devenit din ce în ce mai diverse și se axează, în 

general, pe o abordare mai adaptată la nevoile individuale. Domeniul cercetării și dezvoltării 

este, de asemenea, din ce în ce mai mult susținut de eforturile guvernelor de a finanța 

activitățile publice de cercetare și dezvoltare, de profitabilitatea crescută în sectorul privat și 

de îmbunătățirea condițiilor de finanțare. Pe de altă parte, combaterea evaziunii fiscale, 

îmbunătățirea administrației fiscale, abordarea problemei evitării obligațiilor fiscale și 

combaterea corupției au dus la rezultate amestecate. De asemenea, s-au înregistrat progrese 

modeste în abordarea provocărilor pe care îmbătrânirea populației le prezintă pentru 

sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Acest domeniu de politică este abordat 

într-un număr mare de recomandări, însă progresele au fost limitate. Reformele din domeniul 

educației – în special cele care vizează îmbunătățirea accesului grupurilor defavorizate la 

educație și creșterea nivelului general al calității educației – continuă să reprezinte o 

provocare, dat fiind că au fost realizate doar progrese limitate în majoritatea statelor membre 

care au primit recomandări în acest domeniu în 2017 (a se vedea figura 3 și apendicele 2). 

 Figura 3: Domeniile de politică ce prezintă cel mai mare și cel mai mic nivel de punere în 

aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 

 

Notă: Procentele corespund cotei din subpărțile care au înregistrat cel puțin „unele progrese” pe domeniu de 

politică în statele membre care au primit o recomandare în respectivul domeniu de politică. 

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice continuă, dar în unele state membre 

diferite surse de dezechilibre sunt încă nerezolvate și apar noi riscuri. În timp ce 

excedentul de cont curent din zona euro s-a stabilizat, progresele înregistrate diferă de la o 

țară la alta. Într-o serie de țări, deficitele mari de cont curent din trecut au fost corectate, în 

timp ce în alte țări, excedentele persistente sunt în linii mari neschimbate. În unele țări, nivelul 

datoriei private, publice și externe rămâne în mod constant ridicat. Reducerea gradului de 

îndatorare are loc într-un ritm inegal, reducerile cele mai rapide nefiind întotdeauna 
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înregistrate acolo unde datoria este mai mare. Menținerea datoriei pe o traiectorie constant 

descendentă este esențială pentru a reduce cu fermitate vulnerabilitățile, într-un context în 

care condițiile politicii monetare ar trebui să revină treptat la normal. O reechilibrare 

suplimentară ar putea fi sprijinită, cu condiția ca statele membre cu deficite de cont curent sau 

cu datorii externe ridicate să protejeze progresele realizate recent în ceea ce privește 

competitivitatea prețurilor. Statele membre cu excedente mari ar trebui să promoveze creșteri 

salariale mai rapide și să consolideze investițiile. Pentru toate țările, măsurile de creștere a 

productivității sunt esențiale pentru promovarea creșterii pe termen lung și sprijinirea 

dinamicii salariilor reale, care rămân scăzute în majoritatea țărilor și a sectoarelor, în pofida 

unor piețe mai rigide ale forței de muncă. O evoluție mai dinamică a salariilor, dacă determină 

creșterea cererii interne, ar contribui la continuarea expansiunii economice. Într-un număr tot 

mai mare de state membre, provocările legate de variațiile puternice ale prețurilor locuințelor 

necesită o monitorizare atentă, deoarece majoritatea diferențelor anterioare în materie de 

subevaluare dispar. Acest lucru arată provocările economice și financiare specifice fiecărei 

țări care prezintă o importanță deosebită pentru buna funcționare a zonei euro, având în 

vedere legăturile economice și financiare puternice dintre membrii uniunii monetare.  

Recomandările specifice fiecărei țări adresate celor unsprezece state membre în care au 

fost identificate dezechilibre vor contribui la reducerea acestor dezechilibre. 

Îmbunătățirea condițiilor economice s-a reflectat în concluziile Comisiei referitoare la 

clasificarea procedurii privind dezechilibrele macroeconomice(
7
). În urma evaluărilor 

aprofundate efectuate în douăsprezece state membre, Comisia a identificat dezechilibre în 

unsprezece dintre acestea. S-a concluzionat că Slovenia nu se mai confruntă cu dezechilibre și 

că dezechilibrele din Bulgaria, Franța și Portugalia nu mai sunt excesive. În total, au fost 

identificate opt țări care se confruntă în prezent cu dezechilibre (Bulgaria, Franța, Germania, 

Irlanda, Portugalia, Spania, Suedia și Țările de Jos), precum și trei țări care se confruntă cu 

dezechilibre excesive (Cipru, Croația și Italia). La fel ca în anii precedenți, se va efectua o 

monitorizare specifică în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice pentru 

toate țările în care au fost identificate dezechilibre sau dezechilibre excesive, urmând ca 

amploarea acestui proces de monitorizare să reflecte anvergura provocărilor și gravitatea 

dezechilibrelor(
8
).  

Raportul de convergență pe 2018(
9
) arată că sunt necesare progrese suplimentare 

pentru ca statele membre care fac obiectul unei derogări să fie în măsură să adopte 

moneda euro. Moneda euro, utilizată zilnic de aproximativ 342 de milioane de persoane în 

19 state membre, este destinată să fie moneda unică a Uniunii Europene în ansamblul său. 

Toate statele membre, cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit, au obligația de a adopta 

moneda euro, după ce au atins un grad ridicat de convergență durabilă. Aderarea la zona euro 

este un proces deschis și bazat pe norme, reglementat de Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene și de Protocolul nr. 13 privind criteriile de convergență. Raportul de convergență 

bienal din acest an se referă la cele șapte state membre care s-au angajat din punct de vedere 

                                                 
7 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup: 

Semestrul european 2018: Evaluarea progreselor înregistrate cu privire la reformele structurale, prevenirea și 

corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 1176/2011, COM(2018) 120 final. 

8 Pentru Bulgaria și Portugalia, Comisia a decis în mod specific la 7 martie 2018 că angajamentele politice și 

evoluția dezechilibrelor vor fi monitorizate îndeaproape, întrucât sunt necesare eforturi suplimentare pentru a 

realiza o corectare sustenabilă. 

9  Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raportul de convergență pe 2018, COM(2018) 

370 final.  
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juridic să adopte moneda euro: Bulgaria, Croația, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia 

și Ungaria. Acesta examinează compatibilitatea legislației naționale și progresele înregistrate 

de aceste state membre în vederea atingerii unui grad ridicat de convergență economică 

durabilă, analizând criteriile de convergență (stabilitatea prețurilor, finanțele publice, 

stabilitatea ratei de schimb și ratele dobânzilor pe termen lung). Raportul ține seama, de 

asemenea, de alți factori menționați în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care 

sunt relevanți pentru evaluarea sustenabilității convergenței.  

Raportul concluzionează că, în prezent, niciuna dintre țările examinate nu îndeplinește 

toate condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro. Toate cele șapte state membre 

îndeplinesc criteriul privind finanțele publice, Bulgaria înregistrând de departe cele mai bune 

rezultate, cu o datorie publică sub 30 % din PIB. Toate aceste țări, cu excepția Republicii 

Cehe, Ungariei și României, îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea prețurilor, rata medie 

a inflației din Bulgaria situându-se la numai 1,4 %. De asemenea, toate statele membre 

examinate, cu excepția Poloniei și României, îndeplinesc criteriul privind ratele dobânzilor pe 

termen lung. Pe de altă parte, niciuna dintre țări nu îndeplinește criteriul ratei de schimb, 

întrucât niciuna nu a aderat la mecanismul european al cursului de schimb (MCS) II. Moneda 

națională a Bulgariei, leva, este deja raportată la euro din 1999. Economia Bulgariei este, prin 

urmare, obișnuită să funcționeze fără o rată de schimb flexibil – o funcționare similară cu cea 

impusă de aderarea la MCS II. Examinarea celorlalți factori arată că, deși aceste țări sunt, în 

general, bine integrate din punct de vedere economic și financiar în UE, unele dintre ele se 

confruntă în continuare cu vulnerabilități macroeconomice și/sau cu provocări legate de 

mediul de afaceri și de cadrul instituțional, ceea ce poate genera riscuri în ceea ce privește 

sustenabilitatea procesului de convergență. Compatibilitatea juridică deplină este realizată de 

o singură țară, și anume Croația. O pregătire temeinică pentru aderarea la zona euro este 

indispensabilă și Comisia este pregătită să sprijine statele membre în eforturile lor de a deveni 

membre ale zonei euro. Ca parte a propunerilor sale pentru următorul cadru financiar 

multianual, Comisia va propune în curând un program dedicat sprijinirii acestor eforturi de 

convergență. 

3. OBIECTIVELE-CHEIE ALE RECOMANDĂRILOR SPECIFICE FIECĂREI ȚĂRI 

Obiectivul global al recomandărilor este de a încuraja statele membre să utilizeze 

actuala dinamică economică favorabilă pentru a consolida în continuare reziliența 

economiilor lor. Având în vedere condițiile ciclice pozitive, toate statele membre ar trebui să 

acorde prioritate reformelor care sporesc potențialul de creștere și caracterul incluziv al 

acestui potențial, îmbunătățesc mediul instituțional și de afaceri, elimină blocajele din calea 

investițiilor, stimulează utilizarea eficientă a resurselor, sprijină crearea de locuri de muncă de 

calitate, reduc inegalitățile, soluționează problemele legate de competențe, asigură o asistență 

medicală eficace, rezilientă și accesibilă și îmbunătățesc mecanismele de protecție socială. 

Finanțele publice, impozitarea și sectorul financiar 

Privind retrospectiv, flexibilitatea din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, 

identificată de Comisie cu sprijinul Consiliului, a permis găsirea unui just echilibru 

între asigurarea responsabilității bugetare și susținerea creșterii economice pe termen 

scurt și mediu. Comisia a efectuat o analiză privind utilizarea flexibilității în cadrul normelor 

existente, începând cu introducerea acesteia în 2015(
10

). În primul rând, modularea ajustării 

                                                 
10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca centrală Europeană, Comitetul Economic 

și Social European și Banca Europeană de Investiții cu privire la examinarea flexibilității din cadrul Pactului 

de stabilitate și de creștere, COM(2018) 335 final.  
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bugetare necesare a contribuit la menținerea redresării acolo unde aceasta era foarte fragilă, 

sprijinind în același timp atingerea unei poziții bugetare solide și promovând reducerea 

datoriei într-un ritm satisfăcător, deși crearea de rezerve bugetare rămâne o prioritate pentru 

unele state membre. În al doilea rând, se pare că utilizarea flexibilității cu scopul de a stimula 

reformele structurale și investițiile publice a fost adecvată și justificată din punct de vedere 

economic pentru acele state membre care au beneficiat efectiv de aceasta. În același timp, 

impactul deplin al reformelor și al investițiilor asupra creșterii poate fi evaluat numai pe 

termen mediu. 

Întrucât condițiile economice se îmbunătățesc constant, este momentul ca țările cu 

datorii mari să își refacă rezervele bugetare, iar țările cu excedent să își utilizeze marja 

fiscală, pentru ca reziliența economiilor acestor țări să crească, iar creșterea economică 

să fie sprijinită. Se preconizează că finanțele publice din Uniune vor continua să se 

îmbunătățească. Beneficiind de o expansiune economică în creștere, deficitul public general a 

scăzut în 2017 la 1,0 % din PIB în Uniunea Europeană și este de așteptat să scadă în 

continuare. De asemenea, datoria publică a scăzut la 83,1 % din PIB în Uniunea Europeană și 

se preconizează că își va menține traiectoria descendentă. Orientarea fiscală a fost în linii mari 

neutră în 2017 și ar trebui să rămână neschimbată și în 2018. În condițiile menținerii 

politicilor actuale, se preconizează că cele mai multe țări, inclusiv câteva cu un nivel ridicat 

al datoriei publice, își vor spori sau își vor reduce doar marginal deficitul structural în 2019, 

urmând astfel să rămână expuse eventualelor șocuri viitoare. Recomandările specifice fiecărei 

țări stabilesc un efort de ajustare fiscală necesar care este în concordanță cu Pactul de 

stabilitate și de creștere pentru statele membre care nu și-au atins încă obiectivul bugetar pe 

termen mediu. Cu toate acestea, statelor membre cu marjă de manevră adecvată li se 

recomandă, de asemenea, să utilizeze politicile bugetare și structurale, cu respectarea 

normelor Pactului de stabilitate și de creștere, pentru a sprijini creșterea economică în vederea 

facilitării reechilibrării economice și a obținerii unor efecte pozitive semnificative care se vor 

răsfrânge asupra altor state membre. Ca urmare a mixului de politici bugetare ale statelor 

membre care va rezulta din acest demers, orientarea fiscală la nivel agregat în 2019 pentru 

zona euro ar urma sa fie una neutră în linii generale, atingând un just echilibru între asigurarea 

sustenabilității finanțelor publice, pe de o parte, și protejarea actualei tendințe de expansiune 

economică și redresare a ocupării forței de muncă, pe de altă parte. 

De-a lungul anilor, statele membre și-au îmbunătățit semnificativ cadrele bugetare, iar 

acest lucru dă acum roade în ceea ce privește contribuția la ameliorarea perspectivelor 

bugetare. Reformele trebuie să continue în unele state membre pentru a se valorifica 

avantajele unor cadre bugetare naționale solide și pentru a se garanta că statele membre 

contribuie în mod colectiv la prudența fiscală la nivelul Uniunii. În timp ce Croației și 

României li se recomandă să adopte sau să pună în aplicare reforme cuprinzătoare ale cadrului 

fiscal, Belgia și Polonia au nevoie de îmbunătățiri specifice, cum ar fi coordonarea tuturor 

nivelurilor de guvernare, îmbunătățirea procedurilor bugetare sau monitorizarea independentă.  

Pentru a se asigura că finanțele publice sunt disponibile pentru proiecte de investiții pe 

termen mediu și lung, o atenție specială ar trebui acordată structurii acestor finanțe. 

Repartizarea adecvată a veniturilor și a cheltuielilor publice între diferitele domenii de politică 

ar urma să ducă la o combinație care să fie mai favorabilă creșterii economice. De asemenea, 

sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca sistemul de impozitare și de cheltuieli să fie mai 

eficient și mai eficace la toate nivelurile de guvernare. Analizele riguroase ale cheltuielilor 

reprezintă un instrument util pentru îmbunătățirea repartizării banilor contribuabililor. În 

conformitate cu recomandările din anul acesta, Austria, Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franța, 

Polonia, Portugalia, România și Ungaria ar trebui să ia măsuri în acest domeniu.  
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Impactul îmbătrânirii populației asupra bugetului național justifică reformele 

sistemelor de pensii, de sănătate și de îngrijire pe termen lung. Acestea sunt esențiale 

pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, precum și existența unor 

servicii de securitate socială și asistență medicală adecvate și accesibile. Experiența a dovedit 

că reformarea acestui domeniu este printre cele mai dificile, motiv pentru care reformele 

trebuie să fie legiferate prompt, dar puse în aplicare treptat, astfel încât grupurile vizate să 

aibă posibilitatea de a se adapta. Cu toate acestea, numeroase state membre au luat măsuri 

pentru a-și reforma sistemele de pensii și de sănătate, iar pentru a menține aceste reforme este 

nevoie de curaj. Comisia recomandă reforme suplimentare în aceste domenii în cazul mai 

multor state membre, printre care Irlanda, Lituania, Republica Cehă și Ungaria. 

Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a remedia nivelurile ridicate ale impozitelor 

pe veniturile salariale și a asigura în același timp veniturile necesare pentru politicile 

publice, pentru a spori stimulentele în favoarea muncii și a sprijini crearea de locuri de muncă 

pentru categoriile mai vulnerabile ale populației. Mai multe state membre și-au continuat 

eforturile de reducere a sarcinii fiscale asupra forței de muncă, în special pentru persoanele cu 

venituri reduse, eforturi suplimentare fiind recomandate în acest an Austriei, Germaniei, 

Italiei și Letoniei. Cu toate acestea, reformele fiscale trebuie să protejeze veniturile destinate 

unei protecții sociale și unor investiții adecvate. În acest context, o serie de recomandări în 

vederea lărgirii bazei de impozitare au fost adresate Croației, Italiei sau Lituaniei, de exemplu 

prin introducerea unui impozit periodic pe clădiri în Croația. 

Îmbunătățirea normelor și administrației fiscale este esențială pentru a asigura 

sustenabilitatea regimurilor fiscale ale statelor membre și a garanta condiții de 

concurență echitabile și un mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderi. Un regim 

fiscal stabil, simplu și eficient din punctul de vedere al costurilor poate să îmbunătățească 

conformarea fiscală și să contribuie la crearea unui mediu favorabil investițiilor. Prin urmare, 

sunt propuse recomandări pentru a simplifica sistemul fiscal în Franța și Ungaria, a spori 

eficiența acestuia în Germania și a îmbunătăți administrația fiscală și conformarea fiscală în 

Bulgaria, Lituania și România. După cum se indică în recomandarea privind zona euro pentru 

2018, este esențial să se combată strategiile de planificare fiscală agresivă ale contribuabililor, 

astfel încât să se prevină denaturarea concurenței între firme, să se asigure tratamentul 

echitabil al contribuabililor și să se protejeze finanțele publice, demers care contribuie la 

menținerea coeziunii sociale și la combaterea inegalităților. Efectele de propagare între statele 

membre ale strategiilor de planificare fiscală agresivă ale contribuabililor impun o acțiune 

coordonată a politicilor naționale care să completeze legislația Uniunii. Statele membre s-au 

angajat la nivel european să sporească transparența fiscală și să convină asupra unui nivel 

minim de protecție împotriva abuzului. De asemenea, acestea au luat măsuri la nivel național, 

de exemplu prin modificarea sau abrogarea regimurilor fiscale favorabile pentru brevete, care 

facilitau planificarea fiscală agresivă, sau prin modificarea normelor privind domiciliul fiscal. 

În pofida acestor progrese, o examinare aprofundată a normelor fiscale și a indicatorilor 

economici relevanți arată că regimurile fiscale ale mai multor state membre continuă să fie 

exploatate de către companiile multinaționale care utilizează tehnici de planificare fiscală 

agresivă.  

S-au înregistrat progrese în ultimul an pentru a consolida sectorul financiar într-o serie 

de state membre, reducându-se atât stocurile, cât și fluxurile de credite neperformante. 

Au fost luate în special măsuri pentru îmbunătățirea cadrului în materie de insolvență, cu 

scopul de a consolida cadrul de supraveghere și a reduce creditele neperformante, inclusiv 

prin intermediul unor societăți de administrare a investițiilor. Se recomandă intensificarea 

măsurilor în Bulgaria, Cipru și Malta, pentru ca aceste țări să își consolideze supravegherea 

sectorului financiar în segmentele în care autoritățile naționale dețin în continuare 

competența. De asemenea, o serie de state membre continuă să fie afectate de un procent 
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ridicat de credite neperformante. În acest sens, recomandări specifice fiecărei țări sunt 

adresate Bulgariei, Ciprului, Irlandei, Italiei și Maltei.  

Evoluțiile de pe piața locuințelor pot avea un impact destabilizator asupra sectorului 

financiar, în unele state membre fiind necesare măsuri. Locuințele reprezintă, în general, 

principalele active deținute de gospodării, iar bunurile imobile sunt utilizate în mod obișnuit 

ca garanție pentru împrumuturi de către întreprinderi. Prevenirea creșterilor și scăderilor 

vertiginoase ale prețurilor ar spori astfel rezistența economiilor la șocurile potențiale, în 

special dacă intervine o corectare a prețurilor locuințelor. În acest sens, Irlandei, Regatului 

Unit, Suediei și Țărilor de Jos li se recomandă să reducă blocajele din calea ofertei de 

locuințe. Reducerea tendinței de favorizare a îndatorării, create în special prin regimul fiscal, 

cum ar fi prin deducerea dobânzilor ipotecare, ar contribui la reducerea gradului ridicat de 

îndatorare a gospodăriilor în Suedia.  

 

  

Caseta 1. Actualizare privind supravegherea în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere 

Pe baza evaluării programelor de stabilitate și de convergență din 2018, Comisia a luat, de asemenea, 

o serie de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere. 

Comisia recomandă ca procedura aplicabilă deficitelor excesive să fie încheiată în cazul Franței. În 

cadrul componentei corective a pactului ar rămâne astfel numai Spania, care are ca termen anul 

2018 pentru corectarea deficitului său excesiv. 

Comisia a adoptat rapoarte pentru Belgia și Italia în temeiul articolului 126 alineatul (3) din TFUE, în 
care examinează respectarea de către acestea a criteriului privind datoria stabilit în tratat. În cazul 
Italiei, concluzia este că ar trebui să se considere că în prezent criteriul privind datoria este respectat. 
În cazul Belgiei nu au existat dovezi suficiente pentru a concluziona pe deplin dacă criteriul datoriei 
este sau nu respectat. Cu toate acestea, în ambele țări, ajustarea fiscală din 2018 pare în prezent 
insuficientă. Comisia va reexamina respectarea acestui criteriu pe baza datelor ex post pentru 2018 
care urmează să fie notificate în primăvara anului 2019. 

De asemenea, Comisia recomandă Consiliului să decidă că România nu a luat măsuri eficace ca 

răspuns la recomandarea din decembrie 2017 din cadrul procedurii aplicabile abaterilor 

semnificative. Această procedură a fost deschisă în iunie 2017 ca urmare a abaterilor semnificative 

observate în 2016. În plus, Comisia adresează un avertisment Ungariei și României cu privire la 

existența unei abateri semnificative de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului 

bugetar pe termen mediu în 2017. Acesta este al doilea avertisment adresat României. Comisia 

recomandă Consiliului să adopte o recomandare pentru ca Ungaria și România să răspundă în mod 

adecvat în vederea corectării acestei abateri semnificative. Procedura aplicabilă abaterilor 

semnificative oferă autorităților posibilitatea de a lua măsuri corective astfel încât să se evite 

inițierea procedurii aplicabile deficitelor excesive. 
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Piața forței de muncă, educație și politici sociale  

În timp ce condițiile de pe piața forței de muncă se îmbunătățesc la toate nivelurile, sunt 

necesare eforturi suplimentare pentru a asigura faptul că toți cetățenii beneficiază de 

redresarea economică și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea sistemelor de protecție 

socială. Persistă insuficiențe semnificative în ceea ce privește rata de participare a diferitelor 

grupe de populație pe piața forței de muncă. Este cazul, în special, al persoanelor slab 

calificate, al tinerilor, al persoanelor în vârstă, al persoanelor provenite dintr-un context de 

migrație sau al persoanelor cu handicap. Austriei, Belgiei și Franței li se recomandă să adopte 

măsuri pentru a îmbunătăți situația pe piața forței de muncă a persoanelor provenite dintr-un 

context de migrație. Austria, Estonia, Italia, Polonia și Republica Cehă ar trebui să abordeze 

disparitatea de gen în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă și nivelul de 

remunerare, adesea cauzată de lipsa unor servicii de îngrijire adecvate, a unor oportunități 

privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată sau de elementele de descurajare 

consacrate în sistemul de impozitare și în cel de securitate socială. În Spania, Țările de Jos, 

Polonia și Portugalia, segmentarea pieței forței de muncă ar trebui să fie abordată prin măsuri 

precum promovarea tranziției către contracte de muncă pe durată nedeterminată, abordarea 

stimulentelor care motivează angajatorii să angajeze lucrători temporari și asigurarea 

accesului egal la protecția socială pentru lucrători în cadrul respectivelor dispozitive.  

Având în vedere evoluțiile tehnologice și provocările demografice, mai multe investiții în 

competențe sunt esențiale pentru a sprijini inovarea și creșterea productivității. 

Recalificarea și perfecționarea profesională sunt esențiale pentru ca piețele forței de muncă să 

devină mai dinamice și mai incluzive, astfel încât orice persoană să poată participa pe deplin 

în cadrul societății sau să poată desfășura activități de antreprenoriat. Irlandei, Letoniei, 

Slovaciei și Regatului Unit li se recomandă să sprijine tranziția de la locuri de muncă cu un 

nivel mai scăzut de calificare către locuri de muncă cu un nivel mai înalt de calificare prin 

măsuri ferme de politică și investiții adecvate. Belgiei i se recomandă să sporească proporția 

de absolvenți în științe, tehnologie, inginerie și matematică. 

De asemenea, eforturile ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii calității 

sistemelor de educație și formare profesională și a asigurării unui acces egal, inclusiv 

pentru grupurile defavorizate, cum ar fi romii, persoanele provenite dintr-un context de 

migrație și persoanele cu handicap. Inegalitatea în materie de educație, precum și transmiterea 

acesteia de la o generație la alta, reprezintă o amenințare la adresa coeziunii sociale și a 

prosperității pe termen lung a societăților europene. Prin urmare, recomandările de anul acesta 

se concentrează asupra următoarelor aspecte: calitatea și dobândirea competențelor de bază în 

Austria, reducerea părăsirii timpurii a școlii în Spania, ameliorarea situației cadrelor didactice 

în Republica Cehă, creșterea relevanței educației pentru piața forței de muncă în Croația, 

Letonia sau Lituania, îmbunătățirea învățării în rândul adulților în Polonia, Lituania, Slovenia 

și Portugalia și formarea profesională în Cipru, Franța și Italia. Bulgariei, Republicii Cehe, 

României, Slovaciei și Ungariei li se recomandă să îmbunătățească accesul la un învățământ 

general incluziv și de calitate pentru grupurile defavorizate, în special pentru romi. 

Odată cu redresarea pieței forței de muncă, situația socială se îmbunătățește în 

majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, după cum reiese din tabloul de bord social, 

într-o serie de state membre sunt identificate evoluții socioeconomice critice, cum ar fi 

inegalitatea semnificativă a veniturilor și sărăcia persoanelor încadrate în muncă, impactul 

scăzut al transferurilor sociale sau accesul limitat la serviciile sociale. Recomandările 

specifice fiecărei țări din acest an acordă o atenție deosebită caracterului incluziv și eficacității 

schemelor de protecție socială, de exemplu în Spania, Ungaria, Croația, Estonia, Lituania și 

Letonia.  
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Sistemele de sănătate trebuie reformate pentru a compensa impactul îmbătrânirii 

populației și a îmbunătăți accesul la asistență medicală. Numeroase state membre au 

întreprins recent mai multe reforme ale sistemelor lor de sănătate pentru a spori raportul cost-

eficacitate, sustenabilitatea financiară, reziliența, caracterul rezonabil al prețurilor și 

accesibilitatea și a îmbunătăți starea de sănătate a populațiilor lor. Prin urmare, recomandările 

încurajează statele membre să pună în aplicare reformele adoptate recent sau care urmează să 

fie adoptate pentru a îmbunătăți raportul cost-eficacitate și accesibilitatea în Cipru, Finlanda, 

Lituania și Slovenia, a lua măsuri decisive cu scopul de a asigura o utilizare adecvată și o 

planificare eficientă a bugetului în Portugalia, a spori sustenabilitatea fiscală și a îmbunătăți 

raportul cost-eficacitate în Malta, Austria și Irlanda, a consolida asistența medicală primară și 

îngrijirea medicală ambulatorie în Letonia, Lituania și România, a investi în prevenirea bolilor 

în Lituania, a îmbunătăți situația în ceea ce privește forța de muncă în domeniul sănătății în 

Bulgaria și Slovacia și a reduce plățile directe în Bulgaria și Letonia. 

Contribuția dialogului social în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor este 

importantă pentru îmbunătățirea asumării în comun a responsabilității reformelor și 

asigurarea faptului că acestea sunt încununate de succes, durabile și favorabile 

incluziunii. De la adoptarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2017, unele state 

membre au luat măsuri pentru a spori oportunitățile unui dialog structurat și ale participării 

organizațiilor patronale și sindicale. În alte cazuri, un astfel de cadru nu există sau joacă doar 

un rol marginal. Deși nu există un singur model care să servească drept referință, este loc de 

mai mult dialog social și de o mai mare implicare a partenerilor sociali în elaborarea 

politicilor în Ungaria și în România.  

Politici sectoriale care să stimuleze investițiile și creșterea productivității 

Datorită progreselor satisfăcătoare în ceea ce privește depășirea moștenirii crizei a fost 

posibil să se acorde prioritate provocărilor subiacente în materie de productivitate. În 

timp ce majoritatea statelor membre primiseră deja în trecut recomandări specifice fiecărei 

țări în domenii legate de creșterea productivității, a venit momentul să se facă progrese mai 

substanțiale în realizarea acestor reforme. Investițiile în infrastructură și în cercetare și 

dezvoltare sunt esențiale în acest sens. Pentru a se asigura faptul că investițiile în inovații sunt 

orientate spre cele mai productive domenii, sunt necesare diferite măsuri: obstacolele în 

materie de reglementare trebuie eliminate, mediul de afaceri trebuie îmbunătățit și spiritul 

antreprenorial trebuie sprijinit. În consecință, recomandările specifice fiecărei țări sunt mai 

bine orientate către nevoile specifice ale fiecărui stat membru în ceea ce privește promovarea 

investițiilor și reluarea creșterii productivității. 

Inovarea și investițiile în cercetare și dezvoltare, precum și politicile de digitizare vor 

avea un efect pozitiv și un impact durabil asupra productivității, dar prioritățile variază 

semnificativ de la un stat membru la altul. Nivelurile de digitizare variază considerabil de 

la o țară la alta în ceea ce privește infrastructurile sau disponibilitatea competențelor digitale 

și chiar și statele membre care au o bună performanță globală pot înregistra diferențe interne 

semnificative între regiuni. Estoniei, Spaniei, Franței, Irlandei, Italiei, Lituaniei și Slovaciei li 

se recomandă consolidarea cercetării și dezvoltării publice sau private în ceea ce privește 

investițiile sau eficacitatea, prin măsuri mai bine direcționate. O colaborare mai strânsă între 

întreprinderi și institutele de cercetare ar trebui promovată în Franța, Irlanda, Lituania și 

Polonia. 

Sunt necesare investiții susținute în infrastructură pentru a îmbunătăți mediul de 

afaceri și a stimula potențialul de creștere economică. O bună infrastructură de rețea scade 

costurile de lansare sau de funcționare a unei întreprinderi, iar interconexiunile între state 

membre și regiuni sunt esențiale pentru a valorifica potențialul deplin al pieței unice. Criza a 

dus la scăderea investițiilor în infrastructură, în special în statele membre cele mai afectate. În 
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aceste cazuri, investițiile au fost deosebit de scăzute în sectorul transporturilor, al energiei și 

al infrastructurii digitale, cu externalități negative semnificative pentru societate și mediu. 

Aceste sectoare necesită în continuare investiții importante, inclusiv în statele membre care au 

avut o evoluție bună în timpul crizei. Într-o serie de țări, infrastructurile de gestionare a 

deșeurilor și a apei necesită, de asemenea, noi investiții care să asigure modernizarea acestora 

și să sprijine tranziția către o economie mai circulară. Recomandări privind infrastructura sunt 

propuse pentru Belgia, Germania, Irlanda, Republica Cehă și România.  

Reformele în vederea creării unor piețe competitive și dinamice ar deschide noi 

oportunități de creștere de care întreprinderile ar putea profita cu ușurință în 

perioadele economice favorabile. Reformele care facilitează deschiderea pieței, intrarea pe 

piață, creșterea întreprinderilor, restructurarea sau ieșirea de pe piață a întreprinderilor 

ineficiente, precum și crearea de noi modele de afaceri stimulează productivitatea și sunt 

benefice pentru cetățeni și economie în general. Reglementările restrictive din sectorul 

serviciilor sporesc semnificativ costurile pentru marii consumatori de servicii, cum ar fi 

industriile prelucrătoare. Mai precis, reformele din sectorul serviciilor pentru întreprinderi, 

care contribuie din ce în ce mai mult la alte sectoare de activitate, vor duce la creșterea 

productivității prin reducerea costurilor și creșterea disponibilității și a calității acestor 

servicii. Austriei, Belgiei, Croației, Germaniei, Italiei, Franței, Ungariei, Luxemburgului și 

Sloveniei li se adresează recomandări privind reforma în materie de reglementare, în special 

în domeniul serviciilor.  

Administrația publică și mediul de afaceri  

Mediul de afaceri s-a îmbunătățit ca urmare a expansiunii puternice, dar și datorită 

reformelor structurale. Eforturile în acest sens trebuie să continue în viitor, inclusiv în țările 

cu o situație relativ mai bună, pentru a păstra avantajul acestora la nivel mondial. În acest an 

sunt adresate recomandări Ciprului, Croației și Italiei privind îmbunătățirea mai multor 

aspecte legate de eficiența și de calitatea administrației publice. Guvernanța și performanța 

economică a întreprinderilor de stat constituie în continuare o problemă în numeroase state 

membre și recomandări în acest domeniu au fost adresate Bulgariei, Ciprului, Croației, Italiei, 

Portugaliei și României.   

Într-o serie de state membre sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura 

independența și eficacitatea sistemului de justiție, a îmbunătăți achizițiile publice și a 

combate corupția. Abordarea acestor provocări este esențială pentru consolidarea încrederii 

întreprinderilor și a climatului de investiții și pentru asigurarea reușitei altor reforme structurale. 

Au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți funcționarea achizițiilor publice în mai multe țări, 

inclusiv prin introducerea achizițiilor publice electronice. Cu toate acestea, concurența, 

transparența, agregarea și profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice rămân domenii în 

care sunt necesare îmbunătățiri; de asemenea, potențialul achizițiilor publice strategice 

rămâne în mare măsură neexploatat. Republicii Cehe, Spaniei, Ungariei, României, Sloveniei 

și Slovaciei li se adresează recomandări legate de achizițiile publice. Deși unele state membre 

au adoptat noi măsuri de combatere a corupției, corupția continuă să fie o problemă gravă în 

mai multe state membre, cu efecte negative asupra potențialului de creștere economică și a 

mediului de afaceri. În diverse cazuri este necesar să se consolideze anchetarea și urmărirea 

penală efectivă a actelor de corupție și să se îmbunătățească mecanismele de prevenire. 

Protecția avertizorilor, legislația în materie de lobby, publicarea și verificarea activelor și a 

intereselor, punerea de resurse adecvate la dispoziția organismelor anticorupție, precum și 

transparența și accesul public la informații sunt, de asemenea, domenii care necesită 

îmbunătățiri suplimentare. O serie de state membre au primit recomandări cu privire la aceste 

aspecte. Cipru, Croația, Italia, Portugalia și Slovacia au primit recomandarea de a îmbunătăți 

eficacitatea sistemelor lor de justiție. 



 

14 

Accesul la finanțare s-a îmbunătățit datorită reformelor și expansiunii economice, dar 

reziliența viitoare depinde de diversificarea opțiunilor aflate la dispoziția 

întreprinderilor în materie de finanțare prin capitaluri proprii. Accesul la finanțare s-a 

îmbunătățit în mod considerabil datorită factorilor prielnici din ciclul economic, dar și datorită 

reformelor întreprinse în mai multe țări. Acest acces este însă în continuare modest în unele 

state membre, în special în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii. În special 

societățile tinere, inovatoare și cu creștere rapidă depind de capitalul de risc și de accesul la 

piețele de capital pentru nevoile lor de finanțare în etapele inițiale și în etapele de creștere 

ulterioare. Recomandări specifice fiecărei țări în ceea ce privește accesul la finanțare sunt 

propuse pentru Cipru, Italia și Portugalia.  

4. CONCLUZII 

Mediul economic și social îmbunătățit oferă o ocazie unică pentru ca economiile Europei 

să devină mai puternice și mai reziliente. Punând un accent constant pe „triunghiul virtuos” 

format din investiții, reforme structurale și politici bugetare responsabile, semestrul european 

ajută statele membre să beneficieze pe deplin de această ocazie. Pe măsură ce economia se 

dezvoltă, este momentul ca statele membre să își intensifice eforturile pentru a obține o mai 

mare reziliență macroeconomică și a realiza reforme care să stimuleze creșterea economică. 

Comisia invită Consiliul să aprobe abordarea propusă pentru recomandările specifice 

fiecărei țări aferente perioadei 2018-2019 și deciziile aferente acestora adoptate în 

temeiul Pactului de stabilitate și de creștere. Comisia invită statele membre să le pună în 

aplicare integral și în timp util, în dialog cu partenerii sociali și cu toate părțile interesate 

relevante. În ceea ce o privește, Comisia își menține angajamentul de a continua un dialog 

deschis și incluziv cu părțile interesate la nivel național pe parcursul întregului proces al 

semestrului european. În plus, Comisia este pregătită să acorde sprijin statelor membre care ar 

solicita acest sprijin, prin intermediul Serviciului de sprijin pentru reforme structurale. Pentru 

a sprijini în continuare punerea în aplicare a agendelor naționale de reformă, Comisia 

intenționează să prezinte un nou Program de sprijin pentru reforme ca parte a propunerilor 

sale privind cadrul financiar multianual de după 2020. Programul va dispune de un buget total 

de 25 de miliarde EUR și va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru 

realizarea reformelor prioritare identificate în contextul semestrului european.  
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APENDICELE 1: PREZENTARE GENERALĂ A ASPECTELOR INCLUSE ÎN RECOMANDĂRILE SPECIFICE FIECĂREI ȚĂRI PENTRU PERIOADA 2018-2019  
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APENDICELE 2: EVALUAREA PROGRESELOR ÎNREGISTRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RECOMANDĂRILE SPECIFICE FIECĂREI ȚĂRI DIN 2017 PENTRU 

FIECARE DOMENIU DE POLITICĂ  
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