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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013 
Nr. 27/252 
 
 

 

Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

Direcţiei de drept comunitar 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 

Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, vă înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în 

cadrul comisiei asupra propunerii de modificare a propunerii Comisiei COM 

(2012) 496 - Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, 

care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor 

dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului – COM (2013) 146, document transmis comisiei 

noastre pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

 
PREŞEDINTE, 

Florin Iordache 
 
 
 



 
PROCES-VERBAL 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea de modificare a propunerii Comisiei COM(2012) 496 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 

european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic 

comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - COM (2013) 146, în vederea 

verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa comisiei 

din data de 9 aprilie 2013. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Europene, doamna Oana Sbiera, expert, iar din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Georgeta Bratu, Secretar 

de Stat. 

 În cadrul dezbaterilor s-a arătat că acest document supus controlului 

parlamentar modifică COM (2012) 496, care la rândul său modifică propunerea iniţială 

cu acelaşi titlu COM (2011) 615.  

 Prin COM (2012) 496, Comisia a prezentat o propunere modificată de 

Regulament de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, 

care fac obiectul cadrului strategic comun (CSC) şi condiţiilor generale aplicabile 

fondurilor politicii de coeziune.  

 Propunerea iniţială, prezentată la 6 octombrie 2011, prevedea adoptarea unui 

cadru strategic comun pentru facilitarea coordonării sectoriale şi teritoriale a 

intervenţiei Uniunii în temeiul fondurilor CSC şi a coordonării cu celelalte politici şi 

instrumente relevante ale Uniunii. Cadrul strategic comun trebuia să stabilească 

domeniile-cheie de sprijin, dificultăţile teritoriale care trebuie abordate, obiectivele 

politice, domeniile de prioritate pentru activităţile de cooperare, mecanismele de 

coordonare şi mecanismele de asigurare a coerenţei şi compatibilităţii cu politicile 

economice ale statelor membre şi ale Uniunii. Propunerea prevedea ca CSC să fie 
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adoptat de către Comisie printr-un act delegat. Atât Consiliul, cât şi Comisia 

Parlamentului European pentru politică regională au semnalat că CSC ar trebui adoptat 

ca o anexă la regulament şi nu ca act delegat.  

 În acest sens şi pentru a facilita compromisul între instituţii, Comisia a 

prezentat propunerea legislativă modificată COM (2012) 496 prin care elementele 

cadrului strategic comun erau împărţite între noua anexă (anexa I) la Regulamentul 

privind dispoziţiile comune şi actul delegat.  

 Comisia menţine totuşi dispoziţia conform căreia toate elementele cadrului 

strategic comun, fie că sunt incluse în anexă, fie în actul delegat, rămân elemente 

neesenţiale în sensul art. 290 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene şi pot, ca 

atare, să fie modificate prin acte delegate. Elementele esenţiale sunt cuprinse în art.11 

şi 12 din cadrul strategic comun.  

 Noua propunere de modificare a COM (2012) 496, respectiv COM (2013) 146, 

introduce o dispoziţie cu privire la instituirea şi finanţarea iniţiativei privind ocuparea 

forţei de muncă în rândul tinerilor. De asemenea, aceasta înlocuieşte art.18 cu privire 

la rezerva de performanţă, art.83 privitor la resursele pentru coeziunea economică, 

socială şi teritorială şi adaugă anexa III ter cu titlul „Metodologia privind alocaţia 

specifică pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor 

menţionată la articolul 83”.  

 Opţiunile examinate pentru politica de coeziune au inclus diferite opţiuni de 

rambursare (pe baza costurilor reale şi a costurilor simplificate), e-guvernanţa şi 

asigurarea. Principalele diferenţe între opţiuni sunt legate de nivelul implicării Comisiei 

în evaluarea sistemelor de gestiune şi control, de disponibilitatea unor opţiuni de 

rambursare în funcţie de rezultate şi de mecanismele de promovare a e-guvernanţei în 

gestionarea zilnică a fondurilor UE.  

 O abordare proporţională incluzând un regim de control bazat pe risc, 

disponibilitatea unei game largi de opţiuni de rambursare şi e-guvernanţa la nivelul 

statelor membre şi al regiunilor este opţiunea preferată, deoarece aceasta ar putea 

determina o reducere potenţială semnificativă a costurilor aferente controalelor şi o 

scădere a volumului de muncă şi, de asemenea, ar respecta mai mult principiul 

subsidiarităţii. 

 În conformitate cu principiul subsidiarităţii şi sub rezerva anumitor excepţii 

prevăzute de Regulamentele privind Fondul European Dezvoltare Regională, Fondul 

Social European, cooperarea teritorială europeană, Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Regională, Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, statele 

membre ar trebui să adopte norme la nivel naţional privind eligibilitatea cheltuielilor. 
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 Deoarece obiectivul prezentului regulament, şi anume reducerea decalajelor 

dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor 

sau insulelor defavorizate, a anumitor zone rurale, a zonelor afectate de tranziţia 

industrială, precum şi a regiunilor defavorizate puternic şi permanent din punct de 

vedere natural sau demografic, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 

membre şi pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum se prevede la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană.  

 În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prezentul regulament nu 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că propunerea respectă 

principiul subsidiarităţii, întrucât sarcinile care revin fondurilor sunt stabilite în tratat, 

iar politica este pusă în aplicare în conformitate cu principiul gestiunii partajate şi 

respectând competenţele instituţionale ale statelor membre şi ale regiunilor.  

 De asemenea, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea prezentului proces verbal, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene şi, spre informare, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de 

drept comunitar. 

 

PREŞEDINTE, 
Florin Iordache 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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