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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

         Bucureşti, 25.02.2020 
  Nr. 4c-2/68 

COM (2019) 650 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul 

Regiunilor și Banca Europeană de Investiții 
 

Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare , Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană  
de  Investiții - Strategia  anuală  pentru 2020 privind creşterea durabilă. 
(COM(2019)650). 
 Comunicarea prezintă prioritățile Uniunii Europene și ale statelor membre în 
materie de politică economică și de ocupare a forței de muncă, cu accent pe 
dezvoltarea durabilă. Astfel, prin Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea 
durabilă, se va reflecta noua strategie de creștere economică și obiectivul Uniunii 
Europene de atingere a neutralității climatice până în 2050. Cele patru priorități 
propuse de Comisie prin Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă, 
durabilitatea mediului înconjurător, creșterea productivității, echitatea și stabilitatea 
macroeconomică sunt adecvate pentru a aborda provocările actuale și viitoare cu care 
se confruntă Uniunea Europeană și Statele Membre. 
  
 Luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene, Fișa de informare a 
Direcției pentru Uniune Europeană, precum și punctul de vedere al Ministerului 
Afacerilor Externe, membrii comisiei pentru buget, finanțe și bănci , în 
conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de 
opinie: 
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 au luat act de faptul că această comunicare este un document cu caracter 
nelegislativ; 

 au luat act de faptul că Uniunea Europeană împreună cu statele membre 
trebuie să dezvolte o nouă paradigmă de creștere, care să permită 
menținerea competitivităţii economice și atingerea obiectivului privind 
neutralitatea climatică; 

 au constatat că se dorește trecerea către un mod el economic durabil, 
susținut de tehnologii digitale și curate, leadership-ul în domeniul 
protecției mediului, o bază industrială puternică și inovatoare, alături de 
o economie stabilă; 

 au susținut - Planul de investiții pentru o Europă durabilă  - care va 
conduce la realizarea investițiilor necesare pentru punerea în aplicare a 
Pactului Ecologic European. 

 au luat la cunoștință că prin Programul InvestEU este așteptat să se 
mobilizeze 650 mld. euro pentru investiții suplimentare până în 2027, 
prin folosirea unei garanții UE; 

 au luat la cunoștință că în perioada februarie  - martie 2020, Comisia va 
publica evaluările economice pentru fiecare stat membru al UE 
(Rapoartele de țară); discuții de orientare politică și eventual adoptarea 
de concluzii la nivelul Consiliului UE, în mai multe formate ministeriale, 
pentru pregătirea Consiliului European de primăvară; 

 au luat la cunoștință,  din Nota primită de la Ministerul Afacerilor 
Externe, că România va participa activ în toate procesele Semestrului 
European și apreciază faptul că, la nivelul Uniunii Europene, Semestrul 
este urmărit în mod constant la cel mai înalt nivel politic; 

 sunt de acord că implementarea strategiei de creștere durabilă este un 
efort comun, care necesită asumare și implicare din partea tuturor 
actorilor: Comisia Europeană, Consiliul European, Statele Membre, 
Parlamentul European, Parlamentele naționale și alte părți interesate. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 

25.02.2020, având prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 27, a hotărât cu 
majoritate de voturi să adopte prezentul document, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene. De asemenea, precizăm că la ședința Comisiei, în calitate de 
invitat a participat doamna  Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.  
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 
 
 

Consilier parlamentar,  
Iulia Cazan 

 


		2020-02-25T15:32:45+0200
	Cazan Iulia-Elena




