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Semestrul European
Recomandări specifice de ţară 2014
Recomandări specifice România 2014
Etape următoare
Implementarea recomandărilor
specifice de ţară
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1. SEMESTRUL EUROPEAN

Primul semestru al anului – destinat



coordonării ex-ante a politicilor
economice şi bugetare ale SM
Stabilit în 2010, odată cu Strategia

Europa 2020

Un instrument esenţial de coordonare
a politicilor, care urmăreşte atingerea,
de către toate SM, a obiectivelor
Uniunii agreate în Pactul de stabilitate
şi creştere, respectiv în Strategia

Europa 2020.
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SEMESTRUL EUROPEAN - repere temporale











Noiembrie:
Analiza anuală a creșterii - prioritățile economice globale ale UE
Raportul privind mecanismul de alertă semnalează dezechilibrele economice SM.
Comisia publică avize privind proiectele de planificare bugetară (pentru toate
statele din zona euro) și programele de parteneriat economic (pentru țările din
zona euro cu deficite bugetare excesive)
Decembrie: SM din zona euro adoptă bugetele anuale finale
Februarie/martie: discuții pe marginea analizei anuale a creșterii.
Comisia publică prognoza de iarnă.
Consiliul European adoptă prioritățile economice pentru UE, pe baza analizei anuale a
creșterii.
Comisia publică analize aprofundate privind statele membre care prezintă eventuale
dezechilibre
Aprilie: SM își prezintă Programele de stabilitate sau de convergență (planificare
bugetară pe termen mediu) și Programele naționale de reformă (programarea economică

Mai: Comisia propune recomandări specifice pentru fiecare țară,
Comisia publică și previziunile sale economice de primăvară.
Iunie/iulie: Consiliul European aprobă recomandările specifice de ţară,
Miniştrii de finanțe din UE le adoptă în luna iulie.
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2. RECOMANDĂRI SPECIFICE DE ŢARĂ 2014






Sunt adresate tuturor SM, cu excepţia celor aflate întrun program de ajustare (EL şi CY)
Stabilesc, în general, obiective pentru următoarele 12
luni pentru SM
Acordă o atenție deosebită acțiunilor de impulsionare
a creșterii economice și de creare de locuri de muncă
Reflectă progresele înregistrate în ultimele 12 luni:
– Reluarea creșterii economice
– Îmbunătățirea finanțelor publice din întreaga UE
– Progrese în reformele implementate în țările cele mai
afectate de criză
– Are loc un proces de reechilibrare
– Rata ocupării forței de muncă este de așteptat să crească
anul acesta și în continuare
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RECOMANDĂRI SPECIFICE DE ŢARĂ 2014


Principalele provocări pentru 2014 :
− diminuarea șomajului, combaterea
inegalității și a sărăciei
− trecerea la un sistem de impozitare care să
favorizeze munca
− stimularea investițiilor private
− creșterea competitivității economiilor SM
− reducerea datoriei
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3. RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014


8 RST care vizează, în general, aceleaşi domenii ca în
2013



Sunt reluate unele aspecte din RST 2013:

– reducerea muncii nedeclarate;
– asigurarea accesibilităţii serviciilor medicale pentru
comunităţi îndepărtate sau izolate;
– accesul la învăţământul profesional şi tehnic;
– implementarea măsurilor pentru integrarea romilor;
– calitatea şi eficienţa sistemului judiciar şi combaterea
corupţiei.





A dispărut referirea la independenţa sistemului judiciar
Nu mai sunt menţionate aspecte privind: spitalizarea excesivă,
evaluarea impactului actelor legislative, mediul de afaceri,
cercetarea-dezvoltarea, dereglementarea preţurilor la energie.
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RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
Aspecte menţionate pentru prima oară de la începerea acestui
exerciţiu:
 reducerea fraudării TVA;
 reducerea poverii fiscale în cazul persoanelor cu venituri
salariale mici şi medii;
 asigurarea accesibilităţii serviciilor medicale pentru
persoane dezavantajate;
 eliminarea plăţilor informale din sistemul de sănătate;
 activarea tinerilor şi ocuparea persoanelor în vârstă;
 definirea, împreună cu partenerii sociali, de orientări clare
privind stabilirea transparenta a salariului minim;
 asigurarea accesului copiilor (0-3 ani) la educaţie şi îngrijire
timpurie;
 creşterea ratei de şcolarizare;
 eliminarea deficienţelor persistente din domeniul achiziţiilor
publice.
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RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
1.

Aplicarea programului de asistenţă financiară UE/FMI

2.

Consolidare fiscal-bugetară favorabilă creşterii economice

3.

Reforma sistemului de sănătate

4.

Îmbunătăţire pieţei muncii

5.

Creşterea calităţii educaţiei

6.

Incluziune socială

7.

Creşterea capacităţii administraţiei publice

8.

Promovarea concurenţei şi eficienţei în sectoarele energie
şi transporturi
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RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
1. Aplicarea programului de asistenţă financiară UE/FMI
2. Consolidare fiscală favorabilă creşterii economice
•

aplicarea strategiei bugetare pentru 2014, îndeplinirea
OTM în 2015 (cf angajament BoP şi prevederi PC) și
menținerea acestuia în perioada ulterioară

•

îmbunătăţirea activității de colectare a impozitelor

•

combaterea muncii nedeclarate

•

reducerea sarcinii fiscale suportată de persoanele cu

venituri salariale mici şi medii
•

finalizarea reformei pensiilor

10

RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
3. Reforma în sistemul sănătăţii
•

accelerarea reformelor în sectorul sănătăţii , în scopul de a spori
eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia

•

intensificarea eforturilor pentru a elimina plăţile informale,
inclusiv prin intermediul unor sisteme corespunzătoare de
gestiune şi de control.

4. Îmbunătăţire pieţei muncii
•

consolidarea măsurilor active în domeniul pieţei forţei de muncă

•

activarea tinerilor neînregistrați (NEET)

•

măsuri de promovare a inserţiei profesionale a lucrătorilor în
vârstă

•

elaborarea de orientări clare privind stabilirea transparentă a
salariului minim
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RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
5. Creşterea calităţii educaţiei
•
asigurarea creşterii calităţii şi a accesului la
învăţământul profesional şi tehnic, la ucenicii, la
învăţământul terţiar şi la învăţarea pe tot parcursul
vieţii; adaptarea la necesităţile pieţei forţei de muncă
•

asigurarea unui acces mai bun la serviciile de educaţie
şi de îngrijire a copiilor preşcolari

6. Incluziune socială
•
sporirea eficienţei şi eficacității transferurilor sociale
•

punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea
romilor pe piaţa forţei de muncă, creşterea ratei de
şcolarizare şi reducerea ratei de părăsire timpurie a
şcolii

12

RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
7. Creşterea capacităţii administraţiei publice

•

consolidarea capacității administraţiei publice

•

accelerarea absorbţiei fondurilor UE și
consolidarea sistemelor de gestiune şi de control

•

remedierea deficienţelor persistente din sectorul
achiziţiilor publice

•

îmbunătăţirea calității şi eficienţei sistemului
judiciar, combaterea corupţiei la toate nivelurile
şi asigurarea executării efective a hotărârilor
instanţelor
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RECOMANDĂRI SPECIFICE ROMÂNIA 2014
8. Promovarea concurenţei şi eficienţei în
sectoarele energie şi transporturi
•

accelerarea reformei guvernanţei corporative a
întreprinderilor de stat din aceste sectoare

•

îmbunătăţirea şi optimizarea politicilor în domeniul

eficienţei energetice
•

îmbunătăţirea integrării transfrontaliere a reţelelor de
energie
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4. ETAPE URMĂTOARE


26/27 iunie 2014 – Consiliul European va
aproba RST



8 iulie 2014 – Consiliul ECOFIN va adopta
formal RST



Iulie – decembrie - Semestrul național –
statele membre vor trebui să pună în aplicare
la nivel național recomandările primite
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5. IMPLEMENTAREA RST








Instituţii implicate
Elaborarea Planului de acţiuni (PA)
Monitorizarea implementării PA
Rapoarte periodice pentru informarea
guvernului
Consultări bilaterale cu COM
Raportare anuală – în PNR 2015
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