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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 14 octombrie 2013 
Nr. 4c-7/498 

 
 

PROCES-VERBAL 

privind dezbaterile în cadrul comisiei asupra 

propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului în 

ceea ce priveşte alocarea financiară din Fondul social european pentru 

anumite state membre – COM (2013) 560 

 

 

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

nr.11/2011, cu propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului în 

ceea ce priveşte alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite 

state membre – COM (2013) 560, în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 8 octombrie 2013. 

 În cursul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că în cadrul Consiliului European din 27 

şi 28 iunie 2013, s-a considerat că ar trebui găsită o soluţie bugetară pentru a 

aborda anumite probleme care decurg din rezultatul final al negocierilor privind 

noul cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020, pentru statele 

membre cele mai afectate, şi anume Franţa, Italia şi Spania. 

 

 



 Având în vedere criza economică actuală, pentru a consolida coeziunea 

economică, socială şi teritorială a Uniunii şi ca o contribuţie la efortul special 

necesar pentru a aborda problemele specifice ale şomajului, în special şomajul 

în rândul tinerilor, precum şi problema sărăciei şi a excluziunii sociale în aceste 

state membre, ar trebui majorate alocările din Fondul Social European (FSE) 

destinate celor trei state membre pentru anul 2013. 

  Obiectivul propunerii este modificarea Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte alocarea financiară din Fondul 

Social European pentru anumite state membre, în contextul negocierilor 

Cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020. 

 Comisia Europeană propune să se acorde Franţei, Italiei şi Spaniei sume 

în valoare de 100 de milioane EUR, 30 de milioane EUR şi, respectiv, 20 de 

milioane EUR ca angajamente suplimentare la alocările lor din FSE pentru 

2013.  

 Dat fiind că sumele indicate în regulament sunt exprimate în preţurile din 

2004, sumele corespunzătoare menţionate în regulament se ridică la un total 

de 126 de milioane EUR, după cum urmează: 84 de milioane EUR pentru 

Franţa, 17 milioane EUR pentru Spania,  25 de milioane EUR pentru Italia. 

Contribuţia va fi asigurată din perioada 2007-2013, sumele fiind puse la 

dispoziţie prin intermediul instrumentului de flexibilitate. 

  

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că în prezenta propunere de modificare nu a mai fost realizată o 

consultare a părţilor interesate externe şi nici o analiză a impactului. Acestea 

au fost realizate iniţial în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului în ceea ce priveşte alocarea financiară din Fondul Social European 

pentru anumite state membre.  

Programarea multianuală ar trebui să urmărească realizarea obiectivelor 

fondurilor prin asigurarea resurselor financiare necesare coerenţei şi 

continuităţii acţiunii comune a Comunităţii şi a statelor membre. 

Dat fiind că obiectivele de convergenţă, concurenţă şi ocupare a forţei de 

muncă şi de cooperare teritorială europeană nu pot fi realizate suficient de 

statele membre, ţinând seama de amploarea disparităţilor şi de mijloacele 
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financiare limitate de care dispun statele membre şi regiunile eligibile în 

temeiul obiectivului de convergenţă şi pot fi realizate în condiţii mai bune prin 

garanţia multianuală a finanţărilor comunitare care permit concentrarea politicii 

de coeziune asupra priorităţilor, Comunitatea poate să ia măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii consacrat prin articolul 5 din TUE. În 

conformitate cu principiul proporţionalităţii menţionat la articolul respectiv, 

prezentul regulament nu depăşeşte măsurile necesare pentru realizarea 

acestor obiective. 

 Ţinând cont de aceste considerente, membrii comisiei apreciză că 

propunerea respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, 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 pentru Uniunea Europeană. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

        

             
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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