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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La data de 25 iulie 2013, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a regulamentului general pentru Fondurile structurale 
și de coeziune1, prin care se modifică alocarea financiară din FSE pentru Franța, Italia și 
Spania. Această modificare are ca scop abordarea anumitor aspecte generate de rezultatul 
final al negocierilor privind CFM pentru perioada 2014-2020, care afectează aceste state 
membre. 

Se propune adăugarea unui credit de 150 de milioane EUR la angajamentele FSE pentru 2013 
prevăzute pentru Franța, Italia și Spania, pentru a aborda chestiunea specifică a șomajului, în 
special în cazul tinerilor, și a excluziunii sociale. Pentru a asigura eficacitatea majorării 
creditelor de angajament și pentru a facilita punerea în aplicare a programelor, Comisia a luat 
în considerare capacitatea de absorbție a statelor membre în cauză pentru cele două obiective 
ale fondurilor: obiectivul de convergență și obiectivul privind competitivitatea regională și 
ocuparea forței de muncă. 

Contribuția este asigurată din perioada 2007-2013, sumele fiind puse la dispoziție prin 
intermediul instrumentului de flexibilitate și al marjei disponibile din cadrul bugetului 20132. 

Recomandările raportorului pentru aviz legate de mobilizarea instrumentului de flexibilitate 
vor fi prezentare în proiectul său de raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, elaborat în 
paralel cu prezentul aviz.

Prezenta propunere transpune această majorare a creditelor în temeiul juridic prin modificarea 
articolului 18 - resurse globale, a articolului 19 - resurse pentru obiectivul de convergență, a 
articolului 20 - resurse pentru obiectivul privind competitivitatea regională și ocuparea forței
de muncă, a articolului 75 - angajamentele bugetare, precum și a anexei I privind distribuirea 
anuală a creditelor de angajament și a anexei II privind criteriile și metodologia de alocare a 
resurselor.

Având în vedere eforturile deosebite necesare pentru a aborda problema șomajului, în special 
a șomajului în rândul tinerilor, a sărăciei și a excluziunii sociale în statele membre în cauză, în 
special în contextul crizei economice actuale, raportorul pentru aviz susține propunerea 
Comisiei și recomandă aprobarea acesteia. 

Având în vedere că respectivele credite de angajament se referă la anul 2013 și că alocația 
existentă din FSE pentru Franța, Italia și Spania a fost pe deplin angajată în bugetul UE, 
raportorul pentru aviz subliniază că regulamentul ar trebui să intre în vigoare cât mai curând 
cu putință.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).
2 Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de 
flexibilitate, COM(2013)559, și Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2013, COM(2013)557.
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Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
să propună ca Parlamentul să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară din Fondul social 
european pentru anumite state membre.



AD\1007137RO.doc 5/5 PE521.546v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state 
membre

Referințe COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

REGI
10.9.2013

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

BUDG
10.9.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Reimer Böge
5.9.2013

Data adoptării 17.10.2013

Rezultatul votului final +:
–:
0:

20
1
0

Membri titulari prezenți la votul final Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial,
Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej 
Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan 
Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda 
Neynsky, Andrej Plenković, Alda Sousa, Oleg Valjalo

Membri supleanți prezenți la votul final Maria Da Graça Carvalho, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis


