
AD\913629RO.doc PE491.355v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2011/0177(APP)

24.9.2012

AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès



PE491.355v03-00 2/8 AD\913629RO.doc

RO

PA_NonLeg_InterimMod



AD\913629RO.doc 3/8 PE491.355v03-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

Recomandări

1. reamintește că politica de coeziune trebuie să contribuie la reducerea dezechilibrelor 
macroeconomice din cadrul UE și la convergența economică și socială pentru respectarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020, în special a celor privind educația, ocuparea forței de 
muncă și sărăcia; 

2. consideră că bilanțul politicii de coeziune, mai ales la nivel social, și impactul crizei 
obligă la efectuarea planificării bugetare cu suficientă flexibilitate în ceea ce privește 
reprogramarea, pentru a permite UE să adopte politici anticiclice;

3. insistă ca noul cadru financiar multianual să beneficieze de suficiente fonduri pentru a 
permite UE să își păstreze credibilitatea în fața cetățenilor săi și să atingă obiectivele 
ambițioase ale strategiei Europa 2020;

4. subliniază că, în contextul actualei crize economice și sociale, cadrul financiar multianual 
trebuie să susțină și să încurajeze investițiile ce favorizează reluarea activității economice, 
dar mai ales să-și demonstreze valoarea adăugată în combaterea provocărilor structurale 
cu care se confruntă statele membre, mai ales a șomajului și a sărăciei;

5. insistă ca noul cadru și noile instrumente financiare să reinstituie încrederea cetățenilor în 
proiectul european, integrând articolul 9 din Tratat privind „clauza socială orizontală”, 
pentru a garanta un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, o protecție socială adecvată, 
pentru a lupta împotriva excluziunii sociale și pentru a promova un nivel ridicat de 
educație, de formare și de protecție a sănătății;

6. insistă ca cel puțin 25% din pachetul financiar prevăzut pentru politica ce coeziune să fie 
alocate Fondului social european (FSE) pentru promovarea capacității de inserție 
profesională și pentru stimularea investițiilor cu caracter social;

7. propune ca angajamentele neplătite după doi ani de către statele membre să fie realocate 
altor programe și/sau acțiuni ale Uniunii;

8. subliniază importanța consolidării capacității administrative a autorităților responsabile cu 
punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru a îmbunătăți gestiunea fondurilor 
structurale și pentru a influența astfel capacitatea de guvernanță a autorităților publice; 
susține propunerile Comisiei prezentate în acest sens;

9. salută propunerea Comisiei și subliniază necesitatea de alocare a cel puțin 20 % din FSE 
pentru „promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei”;
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10. își exprimă convingerea că sancțiunile legate de condiționalitățile macroeconomice 
propuse în cadrul fondurilor structurale contravin principiului fundamental al solidarității 
în UE; solicită eliminarea condiționalității macroeconomice;

11. își exprimă convingerea că Programul european pentru schimbări sociale și inovare 
socială are un rol esențial pentru susținerea dezvoltării și a coordonării politicilor sociale 
la nivel european, pentru facilitarea accesului la microcredite și pentru favorizarea 
mobilității lucrătorilor pe plan transfrontalier; insistă, în privința dificultăților de creare de 
locuri de muncă și de combatere a șomajului și a sărăciei, ca pachetul financiar al 
programului să fie suplimentat cu 5% conform prevederilor Rezoluției Parlamentului 
European din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor:  un nou cadru financiar multianual 
pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii;

12. solicită recunoașterea situației dramatice a tinerilor pe piața muncii în cadrul programării 
financiare multianuale; propune astfel crearea unei secțiuni „Inițiative pentru tineri” în 
cadrul Programului european pentru schimbări sociale și inovare socială cu un pachet 
financiar propriu de 150 milioane EUR;

13. reamintește rolul esențial al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în 
combaterea efectelor negative ale globalizării, ale restructurării industriale și ale unei crize 
neprevăzute; recunoaște valoarea sa adăugată ca instrument de intervenție în situații de 
criză pentru a ajuta lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă să se reintegreze pe piața 
muncii; insistă asupra continuării și revalorizării FEG și după 2014, ca instrument 
accesibil în condiții egale pentru toate categoriile de lucrători afectați;  subliniază că este 
necesar ca statele membre să fie încurajate să folosească FEG pentru a atinge obiectivele 
UE 2020, pentru a gestiona restructurarea și a promova competențe noi, inclusiv în 
legătură cu locurile de muncă noi, durabile și de înaltă calitate; insistă totodată asupra unei 
proceduri simplificate și accelerate privind plata subvențiilor;

14. subliniază că un program destinat persoanelor celor mai defavorizate, care să pună accent 
inclusiv pe sărăcia alimentară, ar trebui să îmbunătățească situația populației sărace din 
Europa; reamintește Comisiei angajamentul său de a prezenta la timp o propunere 
legislativă în acest sens pentru a garanta continuitatea sprijinului pentru acest program 
după 2014 pe un nou temei juridic și cu un pachet financiar de sine-stătător (în afara celor 
20% din FSE prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei), 
punându-se accentul pe sprijinirea organizațiilor de sprijin pentru cei mai săraci și 
abordându-se problema structurală a sărăciei alimentare;

15. insistă asupra importanței contractelor de parteneriat și asupra necesității unei reprezentări 
și a unei participări efective a deputaților europeni în cadrul comitetelor de monitorizare în 
calitate de observatori;

16. reamintește importanța implicării puternice a partenerilor sociali la punerea în aplicare a 
programelor de finanțare pentru a asigura executarea optimă a bugetului politicii de 
coeziune;

17. reamintește că deciziile politice trebuie să fie fondate pe date și analize obiective, 
aprofundate și temeinice; insistă asupra necesității finanțării adecvate a agențiilor UE 
pentru a le permite să-și îndeplinească mandatul și să corespundă exigențelor instituțiilor 
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de care depind.
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Modificări 

Modificarea 1

Propunere de proiect de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 
Punctul 13 – liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

13. Fondul european de ajustare la 
globalizare are ca obiectiv să ofere sprijin 
suplimentar lucrătorilor afectați de 
consecințele schimbărilor structurale 
majore în configurația comerțului mondial 
și să le acorde asistență pentru reintegrarea 
pe piața muncii, precum și agricultorilor 
afectați de efectele globalizării.

13. Fondul european de ajustare la 
globalizare are ca obiectiv să ofere sprijin 
suplimentar lucrătorilor afectați de 
consecințele schimbărilor structurale 
majore în configurația comerțului mondial 
cauzate de globalizare și care sunt afectați 
de consecințele restructurării industriale 
sau ale unor tulburări grave cauzate de o 
criză neprevăzută și să le acorde asistență 
pentru reintegrarea pe piața muncii.

Modificarea 2

Propunere de proiect de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară
Punctul 13 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Modificarea

Suma anuală maximă alocată fondului 
nu poate depăși 429 milioane EUR 
(prețuri 2011). 

Cuantumul anual prevăzut pentru această 
rezervă este stabilit la 500 milioane EUR 
(prețuri 2011) și poate fi utilizat până în 
anul n+1 în conformitate cu 
Regulamentul financiar. Rezerva este 
înscrisă în bugetul general al Uniunii 
Europene ca provizion.

Modificarea 3

Propunere de proiect de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară
Punctul 13 – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Modificarea

Concomitent cu prezentarea propunerii de 
decizie pentru mobilizarea fondului, 
Comisia prezintă celor două componente 
ale autorității bugetare o propunere de 
transfer către liniile bugetare relevante. În 
caz de dezacord, se inițiază o procedură de 
trilog.

Concomitent cu prezentarea propunerii de 
decizie pentru mobilizarea fondului, 
Comisia prezintă celor două componente 
ale autorității bugetare o propunere de 
transfer către liniile bugetare relevante, în 
timp ce resursele provenite din Fondul 
sociale european nu sunt de obicei 
transferate. În caz de dezacord, se inițiază 
o procedură de trilog.
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