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Tratatul de la Lisabona a recunoscut importanța cadrului financiar, considerându-l drept un 
fundament al arhitecturii bugetare a Uniunii Europene, și, în cele din urmă, a codificat în 
cadrul sistemului dreptului Uniunii Europene practica privind cadrul financiar multianual și 
dispozițiile privind cooperarea interinstituțională și disciplina bugetară.

Propunerea de regulament de stabilire a CFM este un cadru juridic care stabilește plafoanele 
anuale ale creditelor de angajament și de plată pe categorii de cheltuieli pentru perioada 2014-
2020 și care conține dispoziții de facilitare a procedurilor bugetare anuale. Propunerea, 
însoțită de o propunere privind un nou acord interinstituțional, reprezintă transpunerea 
juridică a Comunicării Comisiei intitulate „Un buget pentru Europa 2020”, care stabilește 
orientările pentru noua arhitectură a bugetului UE și prioritățile aferente. 

Anexa la propunerea privind CFM stabilește angajamentele, care nu pot depăși 1,05 % din 
VNB-ul UE, și plățile, care nu pot depăși 1 % din VNB-ul UE. În practică, plafoanele au fost 
înghețate la nivelul cifrelor pentru 2013 (prețurile din 2011). Cu toate acestea, este asigurat un 
grad de flexibilitate prin instrumentele de flexibilitate precum Fondul european de ajustare la 
globalizare, care poate fi mobilizat în plus față de plafoane. În mod similar, procedura de 
mobilizare a garanțiilor din bugetul UE pentru împrumuturile acordate în cadrul 
mecanismului european de stabilizare financiară poate avea ca rezultat depășirea plafoanelor 
anuale. În plus, propunerea privind CFM definește dispozițiile privind ajustările cadrului 
financiar, ale politicii de coeziune, ajustările legate de deficitul public excesiv și de punerea în 
aplicare a tratatului și, în cazul extinderii, de revizuirea acestuia. 

Aspecte procedurale

În temeiul articolului 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Consiliul adoptă un regulament de stabilire a cadrului financiar multianual (CFM) în 
conformitate cu o procedură legislativă specială.

Procedura presupune ca, după obținerea aprobării Parlamentului European, care este acordată 
cu majoritatea absolută, Consiliul să hotărască în unanimitate.

În cadrul procedurii de aprobare, reglementată de articolul 81, Parlamentul adoptă o decizie 
de aprobare sau de respingere a actului, pe baza recomandării comisiei competente în fond, în 
acest caz Comisia pentru bugete. Decizia este adoptă prin vot unic, fără a se putea depune 
amendamente. Decizia comisiei ia forma unei recomandări adresate plenului care constă într-
o rezoluție legislativă de respingere sau de aprobare a actului.

Negocierile în numele Parlamentului European sunt desfășurate de către grupul de negociere 
al PE, care acționează pe baza mandatului acordat de grupul de contact1.

Actualul mandat al PE pentru negocieri are la bază Rezoluția PE din 8 iunie 2011 privind 
investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă 

                                               
1 Grupul de contact este prezidat de Președintele PE și este alcătuit din Birou și din coordonatorii Comisiei 
pentru bugete. Echipa de negociere este alcătuită din dl Lamassoure, dl Boge și dl Kalfin, raportori pentru CFM 
și acordul interinstituțional, precum și din dl Dehaene și dna Jensen, raportori pentru pachetul de resurse proprii.
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și favorabilă incluziunii1. Cu toate acestea, Comisia pentru bugete poate prevedea adoptarea 
unui raport interimar [articolul 81 alineatul (3)] care ar actualiza recomandările în lumina 
negocierilor în curs de desfășurare cu Consiliul. În acest moment, nu este clar dacă va fi 
elaborat un raport interimar de către Comisia pentru bugete. 

În Consiliu, CFM este dezbătut în cadrul Consiliului Afaceri Generale. Președinția daneză a 
prevăzut o serie de reuniuni tehnice și politice în vederea conceperii unei „cutii de negocieri”, 
cu principii convenite (fără cifre), care urmează să fie transmisă Consiliului European în iulie 
2012. 

Contribuția comisiilor specializate

Comisiile specializate sunt responsabile să furnizeze rapoarte privind instrumente financiare 
specifice și să definească prioritățile sectoriale în respectivele domenii de politică. Comisiile 
sunt încurajate să voteze proiectele de rapoarte în timp util (de preferat, înainte de vară). Cu 
toate acestea, adoptarea rapoartelor în plen este amânată până când este negociat și aprobat 
întregul pachet. În plus, recomandarea generală este ca, momentan, pachetele financiare să nu 
fie negociate de către comisiile specializate cu Consiliul, acestea urmând să fie aprobate odată 
ce se ajunge la un acord privind cadrul financiar multianual. 

Cu toate acestea, raportoarea consideră că, în ceea ce privește programul pentru schimbări 
sociale și inovare socială, pentru care Comisia a propus un pachet financiar specific, Comisia 
EMPL ar trebui să aibă în vedere adoptarea unei poziții privind cifrele pentru a păstra 
consecvența între finanțarea, misiunea și obiectivele instrumentelor. Bineînțeles, această 
poziție are numai titlu orientativ și se va ajunge la un acord cu Consiliul privind pachetul 
financiar numai după stabilirea cadrului financiar multianual.

Coordonarea dintre echipa de negociere și comisiile specializate va fi asigurată în cadrul unor 
reuniuni periodice cu raportorii privind CFM pentru perioada 2014-2020. În cadrul Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, coordonarea dintre diferitele inițiative și 
abordarea comună a CFM va fi asigurată de grupul de lucru ad-hoc privind CFM și fondurile 
structurale, care a fost înființat de către coordonatori în februarie 2012.

Cifrele vizate:

Comisia propune alocarea în perioada 2014-2020 a următoarelor sume pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, la rubrica „Creștere inteligentă și favorabilă 
incluziunii”: 

În cadrul bugetului UE:

84 de miliarde de euro pentru Fondul social european

                                               
1 P7_TA(2011)0266, bazată pe raportul Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare 
pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013 (SURE). Această comisie a fost creată, printre altele, pentru a 
defini prioritățile politice ale Parlamentului pentru CFM după 2013, atât din punct de vedere legislativ, cât și 
bugetar.
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958,19 milioane de euro pentru programul UE pentru schimbări sociale și inovare socială 
(PSCI)  

În afara bugetului UE (urmând să fie mobilizate din linii bugetare neutilizate):

3 miliarde de euro pentru Fondul european de ajustare la globalizare (maximum 2,7 miliarde 
urmând să fie mobilizate pentru susținerea agricultorilor) 

Alte programe de interes pentru EMPL în cadrul bugetului UE:

17 299 milioane de euro pentru „Erasmus pentru toți” (minimum 17 % din sumă urmând a fi 
alocată educației și formării profesionale, precum și învățării în rândul adulților)

439 de milioane de euro pentru programul „Drepturi și cetățenie”

Agențiile UE:

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Fundația Europeană de Formare

Recomandările din cadrul raportului SURE – actualul mandat pentru negocieri

În conformitate cu Rezoluția PE din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii1, 
Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința principală în materie de politici pentru 
următorul CFM. În consecință, structura ar trebui să reflecte dimensiunile unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii definite în Strategia Europa 2020, conferindu-le 
vizibilitate politică. S-a recomandat să se grupeze toate politicile interne sub o singură rubrică 
cu titlul „Europa 2020”. Comisia nu a dat curs acestei recomandări în propunerea privind 
CFM.

În rezoluție s-a subliniat că bugetul UE ar putea să își demonstreze valoarea adăugată în 
combaterea provocărilor structurale cu care se confruntă cele mai multe state membre, precum 
producția ineficientă, nivelurile ridicate de îndatorare publică, șomajul structural, mobilitatea 
redusă a forței de muncă, neconcordanța de competențe de pe piața muncii și presiunea 
crescută exercitată asupra sistemelor de protecție socială. Pentru a combate șomajul, bugetul 
UE ar trebuie să se axeze pe susținerea bunei funcționări a piețelor muncii, pe îmbunătățirea 
condițiilor sociale pentru a spori gradul de ocupare a forței de muncă, pe promovarea muncii 
decente, pe garantarea drepturilor lucrătorilor de la nivelul întregii Europe, precum și pe 
măsuri speciale de reducere a sărăciei.

                                               



DT\897161RO.doc 5/9 PE486.088v01-00

RO

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

În cadrul rezoluției se recunoaște rolul important al politicii de coeziune, inclusiv al Fondului 
social european, în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, având în vedere caracterul 
său orizontal. În acest sens, elementele importante includ: o abordare politică integrată, 
îmbunătățirea coordonării pentru a reduce suprapunerile inutile, crearea unei sinergii mai 
intense între diferitele fonduri, concentrarea resurselor naționale și ale UE asupra unui număr 
limitat de priorități și asupra unor proiecte care sunt într-adevăr relevante pentru Europa. Un 
pas important în această direcție îl reprezintă crearea unui cadru strategic comun care să 
stabilească prioritățile comune de investiții pentru toate fondurile structurale. 

Fondul social european (FSE) trebuie să rămână o parte integrantă a politicii de coeziune în 
toate etapele programării, punerii în aplicare și gestionării sale. Având în vedere rolul său 
esențial în realizarea obiectivelor sociale și de ocupare a forței de muncă, ar trebui să se 
acorde prioritate FSE și să fie finanțat în mod corespunzător. În cadrul rezoluției se solicită o 
aplicare mai strategică a FSE pentru promovarea egalității dintre femei și bărbați, a accesului 
și reintegrării pe piața muncii, pentru combaterea șomajului, a sărăciei, a excluziunii sociale și 
a tuturor formelor de discriminare. De asemenea, s-a subliniat evitarea dublării, precum și 
îmbunătățirea coordonării dintre Fondul european de ajustare la globalizare și FSE.

Parlamentul European a solicitat ca fondurile de coeziune să nu fie supuse sancțiunilor în 
cadrul condiționalității macroeconomice asociate Pactului de stabilitate și de creștere, întrucât 
acest lucru ar contraveni obiectivelor înseși ale politicii de coeziune, și anume reducerea 
disparităților regionale. 

Competențele și capacitatea de inserție profesională

Parlamentul European a admis că investițiile necorespunzătoare în educație și în învățarea pe 
tot parcursul vieții ar putea, pe termen scurt, să agraveze și să prelungească această criză. 
Cetățenii nu ar mai deține competențele necesare pentru locurile de muncă din cadrul noii 
economii bazate pe cunoaștere. Prin urmare, UE ar trebui să susțină în regim de urgență 
investițiile publice în aceste domenii și să consolideze legătura dintre educație, cercetare și 
dezvoltare și ocuparea forței de muncă. Educația, programele de mobilitate pentru tineri, 
programele de formare și de învățare pe tot parcursul vieții, reducerea neconcordanței 
competențelor sunt elemente importante care trebuie susținute de fondurile UE.

Politica pentru tineret

O rubrică din rezoluție este dedicată tinerilor, întrucât acest grup reprezintă o prioritate 
importantă a Uniunii și ar trebui să fie o temă transversală în cadrul politicilor și al 
programelor UE. Inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” ar trebui să fie susținută în 
mod corespunzător în noul cadru financiar, întrucât constituie un fundament al Strategiei 
Europa 2020, iar programele privind tinerii, precum „Învățarea pe tot parcursul vieții” și 
„Tineretul în acțiune”, ar trebui să fie păstrate ca programe separate în viitorul CFM.

Instrumente din afara CFM
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În rezoluție, este considerată esențială păstrarea instrumentelor speciale, inclusiv a Fondului 
european de ajustare la globalizare (FEG), care pot fi mobilizate ad-hoc. FEG a avut succes în 
asigurarea solidarității din partea UE și în susținerea lucrătorilor concediați din cauza 
globalizării și a crizei financiare și economice de la nivel mondial. Cu toate acestea, s-a 
subliniat că, în viitor, procedurile de punere în aplicare a FEG ar trebui simplificate, iar durata 
lor scurtată.

Plafoane

În ceea ce privește înghețarea plafoanelor pentru noul CFM la nivelul din 2013, Parlamentul 
European a susținut ferm că aceasta nu este o opțiune viabilă și a propus o majorare cu 5 % a 
cifrelor. 

În acest context, este important să se menționeze rubrica privind veniturile din bugetul UE. 
Parlamentul a solicitat Comisiei să propună o reformă aprofundată a resurselor UE pentru a 
reintroduce resursele proprii veritabile, care sunt în prezent înlocuite de „contribuțiile 
naționale” care pun un accent disproporționat asupra balanțelor nete dintre statele membre, 
contrazicând astfel principiul solidarității UE, reducând interesul comun european și, în mare 
măsură, subminând valoarea adăugată europeană. În plus, Parlamentul a susținut ferm că 
marjele neutilizate, creditele dezangajate și neutilizate din bugetul unui exercițiu ar trebui 
reportate în următorul exercițiu și ar trebui să constituie o marjă globală a CFM, în loc să fie 
restituite statelor membre.

Instrumentele financiare propuse de Comisie 

Raportoarea este de părere că bugetul noului CFM ar trebui să fie un buget de investiții care 
să stimuleze creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în același timp sprijinind 
măsurile de austeritate și creând economii în bugetele naționale. Acesta ar trebui să stimuleze 
modernizarea economiilor noastre și investițiile în capitalul uman, contribuind la pregătirea 
noii generații pentru noile locuri de muncă, în vederea prevenirii diviziunilor sociale și 
economice. Noul CFM ar trebui să poată restabili încrederea cetățenilor europeni în UE și să 
permită UE să își îndeplinească noile sale obligații conferite prin Tratatul de la Lisabona.  

În contextul rezoluției PE, ar trebui examinate principalele elemente ale noilor instrumente 
financiare care țin de competența Comisiei EMPL. Deși Comisia EMPL va avea libertatea de 
a-și defini propriile priorități și de a-și exprima în rapoartele legislative opiniile privind 
detaliile propunerii, raportoarea consideră că este important să reamintească principalele 
elemente ale propunerii și să enumere problemele care ar putea fi critice pentru negocierile 
globale privind CFM.

Fondul social european

Ar trebui subliniate următoarele elemente din propunerea privind FSE:

 patru obiective tematice:  
promovarea ocupării forței de muncă și a mobilității lucrătorilor; 
efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării competențelor și al învățării 
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pe tot parcursul vieții; 
promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; precum și 
consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

Pe baza fiecărui obiectiv tematic, FSE poate susține mai multe priorități în materie de 
investiții:

 alocarea a cel puțin 20 % din FSE pentru „promovarea incluziunii sociale și combaterea 
sărăciei”; 

 rate mai mari de cofinanțare pentru axele prioritare dedicate, precum și condiții specifice 
de programare și de monitorizare pentru a susține inovarea socială și cooperarea 
transnațională;

 o mai bună stabilire a priorităților în materie de finanțare: pentru regiunile mai dezvoltate, 
80 % din finanțare trebuie distribuită între maximum patru priorități de investiții, în timp 
ce proporția pentru regiunile de tranziție și, respectiv, regiunile mai puțin dezvoltate ar 
scădea la 70 % și 60 %. 

În ceea ce privește impactul Regulamentului privind dispozițiile comune asupra utilizării FSE, 
ar trebui subliniate următoarele:

 FSE va funcționa în trei noi categorii de regiuni:

 regiunile mai puțin dezvoltate, al căror PIB este sub 75 % din media Uniunii, 
vor continua să fie prima prioritate a politicii;

 regiunile de tranziție, al căror PIB este între 75 % și 90 % din media UE-27 ; 
 regiunile mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este peste 90 % din 

medie.

 Comisia propune stabilirea unor cote minime din FSE ca proporție din fondurile 
structurale totale pentru trei categorii de regiuni identificate, adică 25 % pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru regiunile de tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate – o cotă generală minimă pentru FSE de 84 de miliarde de euro (25 % din 
bugetul total alocat politicii de coeziune). Cu toate acestea, ar trebui prevăzut și un credit 
de 2,5 miliarde de euro pentru o viitoare propunere a Comisiei privind ajutoarele 
alimentare acordate persoanelor celor mai defavorizate;

 o rezervă de 5 % urmează să fie păstrată pentru a completa cele mai performante 
programe și priorități în ultimul an de programare;

 condiționalitatea macroeconomică – Comisia propune ca, în cazul în care o țară se 
confruntă cu dificultăți economice care subminează eficacitatea investițiilor pentru 
coeziune, Comisia să poată solicita statului membru să își revizuiască strategia și 
programele. 

Programul UE pentru schimbări sociale și inovare socială (PSCI)
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Din dorința de simplificare, Comisia a propus fuzionarea a trei instrumente existente: 
Programul Progress, EURES (Servicii europene pentru ocuparea forței de muncă) și 
Instrumentul european de microfinanțare Progress într-unul singur, noul Program al UE 
pentru schimbări sociale și inovare socială (PSCI), cu un buget total în valoare de 958,19 
milioane și gestionat direct de Comisie. Împreună cu FSE și FEG, acesta formează al treilea 
pilon al Inițiativei UE pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială pentru perioada 
2014-2020. 

Noul program va susține coordonarea politicilor, împărtășirea celor mai bune practici și 
testarea de politici inovatoare, cu scopul ca măsurile cele mai reușite să fie îmbunătățite cu 
ajutorul FSE. Programul va fi alcătuit din următoarele axe complementare:

 Axa Progress va susține dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea 
politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale UE și a legislației privind condițiilor 
de muncă prin analiză, învățarea reciprocă și granturi (60 % din bugetul total, din care 
minimum 17 % ar fi alocați promovării experimentării sociale).

 Axa EURES va susține activități ale rețelei EURES (15 % din bugetul total).

 Axa Microfinanțare și antreprenoriat social va facilita accesul antreprenorilor la finanțare, 
în special al persoanelor celor mai îndepărtate de piața muncii și a întreprinderilor sociale 
(20 % din bugetul total).

Fondul european de ajustare la globalizare

Comisia a adoptat decizia strategică de a păstra FEG în afara bugetului UE în perioada 2014-
2020. Aceasta presupune că mobilizărilor FEG le vor fi acordate fonduri din liniile bugetare 
neutilizate, în conformitate cu deciziile individuale adoptate de autoritatea bugetară.

Suma alocată în proiectul de acord interinstituțional este puțin mai mică – 3 miliarde de euro 
(429 de milioane de euro anual înscrise ca linia de provizioane 40 02 43) comparativ cu 3,5 
miliarde de euro (500 de milioane de euro anual) disponibile pentru perioada 2007-2013. 

Propunerea privind noul regulament care să reglementeze FEG în perioada 2014-2020 
urmează logica actualului regulament în vigoare, care prevede un instrument flexibil pentru 
politica de ocuparea forței de muncă ce poate reacționa la concedieri masive pe piața muncii 
cauzate de efectele negative ale globalizării și ale unei crize neprevăzute. Scopul FEG este de 
a susține statele membre în asigurarea unui răspuns personalizat (măsuri active privind piața 
muncii) la concedierile în masă.

Principala schimbare propusă de Comisie privește extinderea domeniului de aplicare al FEG 
astfel încât să acopere sectorul agricol, care ar primi asistență din partea FEG ca urmare a 
unui efect negativ al unui acord comercial asupra sectorului respectiv. Potrivit Comisiei, 
sectorul agricol ar putea să utilizeze până la maximum 2,7 miliarde de euro din finanțarea 
disponibilă.
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În funcție de negocierile din cadrul Parlamentului privind aplicarea FEG în cazul 
agricultorilor, FEG și divizarea finanțării alocate pot deveni un subiect care să fie abordat în 
negocierile globale.

Fără a aduce atingere chestiunilor interne ale Parlamentului, raportoarea dorește să vă 
reamintească actualul context politic din cadrul Consiliului, care a refuzat să aprobe 
extinderea derogării aferente crizei pentru FEG. Existența FEG în viitor nu poate fi prevăzută, 
având în vedere că un grup de state membre pun la îndoială chiar motivul existenței și 
utilitatea fondului. 

Ajutorul alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate

Raportoarea dorește să vă reamintească faptul că actualul program de furnizare de alimente 
persoanelor celor mai defavorizate din UE, finanțat prin PAC, se va termina în 2013, ca 
urmare a hotărârii Curții Europene de Justiție. S-a menționat că un astfel de program ar putea 
fi integrat în cadrul FSE. Cu toate acestea, Comisia nu a prezentat încă o propunere care ar 
asigura continuitatea programului după 2013. 


