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Scrisoarea de invitație a Președintelui Van Rompuy la dineul 
informal al membrilor Consiliului European 

Aștept cu deosebită plăcere întâlnirea noastră cu ocazia dineului informal din data de 23 
mai. Motivul pentru care am organizat această reuniune este cât se poate de simplu. Multe 
s-au întâmplat de la ultima noastră întâlnire de la începutul lunii martie și acum este 
momentul oportun pentru un schimb de opinii deschis și informal cu privire la modul în 
care putem stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE. În acest 
moment, nu este cazul să tragem concluzii sau să luăm decizii, ci să ne pregătim la nivel 
politic cât mai bine cu putință pentru deciziile pe care le vom lua în cadrul Consiliului 
European din iunie. Dacă la finalul dineului vom avea o înțelegere comună cu privire la 
elementele principale ale unei agende a creșterii economice, vom putea duce lucrurile mai 
departe pentru a putea lua decizii în iunie.  

În ultimii doi-trei ani, am constituit o strategie cuprinzătoare pentru creșterea durabilă care 
cuprinde numeroase elemente-cheie: măsuri de gestionare a crizei, consolidare fiscală, 
reforma procesului de reglementare și reforme structurale în cadrul Strategiei Europa 2020. 
Unele dintre aceste elemente au fost mai vizibile (și, uneori, dureroase), în timp ce altele 
sunt mai puțin vizibile și roadele lor se vor vedea doar în timp. Trebuie să rămânem pe 
acest făgaș pentru că nu există soluții rapide. Iată de ce insist atât de mult pe punerea în 
aplicare a ceea ce am decis deja, la fel cum am insistat și în scrisoarea din 26 aprilie. Este 
adevărat, totodată, că a venit momentul să punem un accent mai hotărât pe măsurile care 
au o legătură mai directă cu încurajarea creșterii economice și cu ocuparea forței de muncă, 
ca o continuare a reuniunii noastre la nivel înalt din ianuarie, și să discutăm în modul cel 
mai constructiv idei inovatoare sau chiar polemice.  

În sensul celor de mai sus, vă propun să ne axăm în cadrul dineului pe următoarele secțiuni 
pentru o strategie a creșterii economice, secțiuni prezentate în mod convingător în 
comunicarea Comisiei din 9 mai: 

mailto:press.president@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/
mailto:press.president@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/


  

 
EUCO 92/12 2 

 RO 

• Politici economice naționale solide: semestrul european, inclusiv „pachetul de șase”, 
constituie piatra de temelie pentru menținerea unei strategii de consolidare fiscală favorabilă 
creșterii economice și pentru evitarea derapajelor macroeconomice. Împreună cu alte 
instrumente juridice, acestea ne oferă cadrul potrivit pentru asigura întărirea reciprocă a 
consolidării fiscale și a creșterii economice. În acest context, Președintele Comisiei ne-ar 
putea oferi o evaluare preliminară a programelor naționale de reformă (inclusiv măsurile 
luate în cadrul Pactului euro plus) și ne-ar putea prezenta propunerile care vor fi adoptate de 
Comisie la 30 mai. 

• Politici ale UE purtătoare de valoare adăugată: aici, accentul se pune în principal pe măsurile 
prevăzute în cadrul Actului privind piața unică, pe care președinția daneză se străduiește să le 
promoveze și pentru care este necesar ajutorul dumneavoastră pentru a depăși obstacolele din 
formațiunile sectoriale ale Consiliului. Am subliniat unele dintre dosarele-cheie în scrisoarea 
mea din aprilie, dar vă rog să îmi permiteți să reiterez cât de important este să finalizăm 
activitatea cu privire la brevetul european, în care singura chestiune nesoluționată este cea a 
amplasării sediului. Directiva privind eficiența energetică este un alt dosar fundamental în 
care trebuie să înregistrăm progrese rapide. Aș dori, de asemenea, să evoc comerțul ca mod de 
asigurare a creșterii economice și de ocupare a forței de muncă. UE negociază în prezent 
acorduri majore cu parteneri importanți. Desigur, există chestiuni sensibile legate de sectoare 
specifice, dar în același timp UE, în calitate de principal exportator pe plan mondial, are mult 
de câștigat de pe urma deschiderii unor noi piețe.  

• Măsuri de îmbunătățire a finanțării economiei: sub acest titlu, în ultimele luni au fost 
evocate o serie de idei interesante, iar unele dintre ele sunt deja urmărite în mod activ. Aș 
menționa în primul rând BEI, care ar putea fi mobilizată mai bine pentru a sprijini IMM-
urile și infrastructurile-cheie printr-o creștere a capitalului său și prin consolidarea 
instrumentelor comune existente (mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor; 
Instrumentul de garantare a împrumuturilor pentru proiectele de transport).  Este, de 
asemenea, urgent să introducem faza-pilot a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte. În general, fondurile structurale ale UE ar putea fi orientate mai bine spre 
competitivitate și convergență. Este posibil să facem deja acest lucru, dar ar trebui să ne 
asigurăm că în negocierile viitoare ale cadrului financiar multianual, fondurile UE sunt mai 
bine axate pe sprijinirea creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Apoi, există 
chestiunea dificilă a unei posibile TTF. Sunt pe deplin conștient de divergențele de opinii 
legate de acest subiect, dar acest fapt nu ar trebui să ne împiedice să schimbăm opinii și să 
găsim, nădăjduiesc, o cale de urmat pragmatică.  

• Măsuri de consolidare a creării de locuri de muncă: acestea vizează atât politicile naționale, 
cât și cele ale UE. Pentru a promova o redresare generatoare de locuri de muncă, va trebui 
să realizăm reforme concrete și să luăm măsuri pentru a sprijini cererea de locuri de muncă 
și crearea de locuri de muncă în sectoare-cheie ale economiei. Reformele trebuie să fie 
însoțite de investiții - fondurile UE pot juca un rol important în acest sens. Trebuie să ne 
folosim în continuare de semestrul european pentru a întări coordonarea politicilor noastre 
în materie de ocupare a forței de muncă. Planurile naționale privind locurile de muncă ar 
trebui utilizate pentru a stimula mai bine sinergiile dintre instrumentele naționale și cele 
europene. În acest sens, Președintele Comisiei ne va informa cu privire la activitatea 
desfășurată de Comisie împreună cu opt state membre care se confruntă cu rate deosebit de 
ridicate ale șomajului în rândul tinerilor.  În general, ar trebui să examinăm modalități de a 
depăși „necorelarea competențelor” și „necorelarea geografică”. De pildă, ar trebui să 
transformăm portalul EURES într-un serviciu european pentru ocuparea forței de muncă, să 
îmbunătățim recunoașterea calificărilor profesionale, să sprijinim mai bine lucrătorii mobili, 
să facilităm transferabilitatea drepturilor la pensie și alte drepturi și să cartografiem 
sistematic necesitățile viitoare în materie de competențe.  
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Dat fiind faptul că nu vom lua decizii finale cu privire la vreuna dintre aceste teme în 
cadrul dineului informal, vă încurajez să purtați un schimb de opinii cât mai deschis și 
sincer cu putință, pentru a avansa în mod eficient și constructiv spre un pachet credibil în 
iunie. În acest context, consider, de asemenea, că nu ar trebui să existe tabuuri cu privire la 
perspectiva pe termen lung. Nu este prea devreme să ne gândim în perspectivă și să 
reflectăm la posibile schimbări mai substanțiale în cadrul UEM. Din numeroase puncte de 
vedere, perspectiva avansării către un sistem mai integrat ar spori încrederea în euro și în 
economia europeană în general.  

La finalul dineului, vă propun să discutăm evoluțiile recente din zona euro. 

Aștept cu deosebită plăcere să ne întâlnim la Bruxelles pe 23 mai. 

 

 


