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PROIECT DE OPINIE 

asupra Comunicării  Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor - Către investiţii sociale pentru promovarea 
creşterii şi coeziunii – inclusiv implementarea Fondului 

social european pentru perioada 2014-2020  
– COM (2013) 083 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 
nr.11/2011, cu documentul Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către 
investiţii sociale pentru promovarea creşterii şi coeziunii – inclusiv 
implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020 – COM 
(2013) 083, în vederea examinării fondului. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 12 martie 2013. 
 La discuţii au participat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, 
doamna Oana Zbierea şi domnul Emil Stoica – experţi, iar din partea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul 
Sorin Ştefonie – Secretar de Stat. 
 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că Strategia Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii stabileşte obiective care 
urmăresc să scoată cel puţin 20 de milioane de persoane din sărăcie şi 



excluziune socială şi să crească rata de ocupare a forţei de muncă la 75 % 
pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani.  
 Sistemele de protecţie socială îndeplinesc trei funcţii: investiţiile sociale, 
protecţia socială şi stabilizarea economiei.  
 Prezenta comunicare este însoţită de o recomandare a Comisiei intitulată 
„Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării” şi de o serie de 
documente de lucru ale serviciilor Comisiei. Împreună, ele formează „Pachetul 
privind investiţiile sociale”.  
 Pachetul este pe deplin complementar cu Pachetul privind ocuparea forţei 
de muncă, care stabileşte calea de urmat pentru o redresare generatoare de 
locuri de muncă, cu Cartea albă privind pensiile, ce prezintă o strategie pentru 
pensii adecvate, viabile şi sigure, precum şi cu Pachetul privind ocuparea forţei 
de muncă în rândul tinerilor, care se referă în mod special la situaţia tinerilor.  
 Pachetul în cauză se bazează, de asemenea, pe cadrul de reglementare 
propus pentru implementarea politicii de coeziune în următoarea perioadă 
financiară 2014-2020 şi, în special, pe domeniul de aplicare a Fondului social 
european (FSE), precum şi pe propunerea de a aloca cel puţin 20 % din FSE în 
fiecare stat membru pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea 
sărăciei. 
 Pachetul privind investiţiile sociale urmăreşte reorientarea politicilor 
statelor membre către realizarea de investiţii sociale în domeniile în care este 
necesar, cu scopul de a asigura caracterul adecvat şi viabilitatea sistemelor 
sociale, legând în acelaşi timp aceste eforturi de utilizarea optimă a fondurilor 
UE, în special a FSE.  
 Comisia invită statele membre să întreprindă acţiunile şi să urmeze 
orientările stabilite în acest pachet, prin următoarele trei axe principale: 
 1. Consolidarea investiţiilor sociale în cadrul semestrului 
european 
• Statele membre sunt invitate să consolideze implicarea, la toate nivelurile, 

a părţilor interesate relevante, în special a partenerilor sociali şi a 
organizaţiilor societăţii civile, în modernizarea politicii sociale, ca parte a 
Strategiei Europa 2020. 

• Statele membre sunt invitate să ţină cont, în programele lor naţionale de 
reformă, de îndrumările prevăzute în acest „Pachet privind investiţiile 
sociale”, acordând o atenţie deosebită: 
• realizării de progrese în ceea ce priveşte punerea unui accent sporit 

pe investiţiile sociale în cadrul politicilor lor sociale, în special pe 
politici precum îngrijirea (copiilor), educaţia, formarea, politicile 
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active în domeniul pieţei forţei de muncă, sprijinul pentru locuinţe, 
reabilitarea şi serviciile de sănătate; 

• implementării strategiilor integrate de incluziune activă, inclusiv prin 
elaborarea bugetelor de referinţă, extinderea sferei de acoperire a 
prestaţiilor sociale şi a serviciilor, precum şi simplificarea sistemelor 
sociale, spre exemplu cu ajutorul unei abordări de tip „ghişeu unic” şi 
a evitării unui număr mare de diferite prestaţii sociale posibile pentru 
una şi aceeaşi situaţie.  

• Comisia va trata reforma protecţiei sociale şi accentul sporit pe investiţii 
sociale şi pe incluziunea activă în recomandările specifice fiecărei ţări şi în 
semestrele europene ulterioare. Mai mult, Comisia va sprijini statele 
membre prin sporirea monitorizării rezultatelor şi va pune bazele pentru 
aceasta împreună cu Sistemul Statistic European prin statistici 
îmbunătăţite, care prezintă un grad mai mare de actualitate, privind 
sărăcia şi rezultatele politicilor sociale şi în materie de sănătate.  

 
 2. Utilizarea optimă a fondurilor UE pentru sprijinirea investiţiilor 
sociale 
 
• Statele membre sunt invitate să ia în considerare în mod corespunzător 

dimensiunea referitoare la investiţiile sociale în cadrul procesului de 
programare a fondurilor UE şi în special a FSE, pentru perioada 2014-
2020. Aceasta include explorarea unor abordări inovatoare ale finanţării şi 
ale ingineriei financiare, trăgând învăţăminte din experienţe precum cele 
legate de obligaţiunile pentru investiţii sociale, microfinanţare şi sprijinul 
pentru întreprinderile sociale.  

• Comisia va sprijini statele membre în mod activ în ceea ce priveşte 
programarea lor, pe baza îndrumărilor cuprinse în acest pachet şi a altor 
îndrumări tematice operaţionale, spre exemplu cu privire la inovarea 
socială, dezinstituţionalizare şi sănătate. 

 
 3. Raţionalizarea guvernanţei şi raportarea 
 
• Statele membre sunt invitate să prezinte, prin intermediul comitetelor 

relevante, propuneri referitoare la consolidarea dimensiunii sociale a 
Strategiei Europa 2020, care să asigure o mai bună legătură cu procese 
existente, precum metoda deschisă de coordonare, şi o raportare 
îmbunătăţită privind performanţa sistemelor sociale ale statelor membre. 
Comisia va consolida în continuare instrumentele de îndrumare şi de 
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monitorizare, luând în considerare instrumentele existente de guvernanţă 
pe plan macroeconomic, fiscal şi pe planul ocupării forţei de muncă, cu 
scopul de a limita şi a remedia divergenţele legate de politicile sociale. 
Analiza comparativă (benchmarking) şi monitorizarea performanţei vor 
face parte din acest exerciţiu, pe baza Monitorului performanţei în materie 
de protecţie socială.  

• Comisia va lucra în strânsă colaborare cu statele membre în cadrul 
formaţiunilor relevante ale Consiliului, al CPS şi al altor comitete relevante 
pentru a sprijini acest proces de reflecţie şi va continua dialogul cu toate 
părţile interesate vizate, în special în contextul convenţiei anuale a 
Platformei de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale. 
 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, 
care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi, 
spre informare, Biroului Permanent şi Direcţiei de drept comunitar. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

     
 
 
 
 
 
   
Şef serviciu Elena Mesaroş     Întocmit, 

 Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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