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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 18 februarie 2016 
Nr. 4c-7/1009/2015 

 
PROIECT DE OPINIE 

asupra  propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme 

structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 

 

 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 instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale 

pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.1303/2013 şi (UE) nr.1305/2013 – COM (2015) 701, în vederea 
examinării fondului şi verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de  16 februarie 2016.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, propunerea de Regulament a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind instituirea Programului de sprijinire a reformei 
structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr 1303/2013 şi (UE) nr. 1305/2013 (regulamentul general al fondurilor si 
regulamentul pe dezvoltare rurală) a fost elaborată în contextul prezentării de 
către COM a Analizei anuale a creşterii. Asistenţa tehnică furnizată de COM a 
avut un rol esenţial în sprijinirea procesului de ajustare economică din Cipru şi 
Grecia şi în acest context, COM propune extinderea sprijinului tehnic la toate 
statele membre care solicită aceasta.  

Obiectivul general al programului este de a contribui la reformele 
instituţionale, administrative şi structurale realizate în statele membre, oferind 
sprijin autorităţilor naţionale pentru măsuri care vizează reformarea 
instituţiilor, guvernanţei, administraţiei şi a sectoarelor economice şi sociale, ca 
răspuns la provocările de ordin economic şi social, în vederea consolidării 
competitivităţii, a creşterii economice, a ocupării forţei de muncă şi a 
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investiţiilor, în special în contextul proceselor de guvernanţă economică, 
inclusiv prin acordarea de asistenţă pentru utilizarea eficientă şi eficace a 
fondurilor Uniunii. 

Pentru a primi sprijin în cadrul programului, statele membre trebuie să 
prezinte Comisiei o cerere de sprijin în care identifică domeniile politice şi 
priorităţile relevante, până cel târziu la data de 31 octombrie a fiecărui an 
calendaristic. Sprijinul acordat în cadrul acestui program va fi disponibil pentru 
a susţine:  

• punerea în aplicare a reformelor în contextul proceselor de guvernanţă 
economică, în special al recomandărilor specifice fiecărei ţări emise în 
cadrul semestrului european şi/sau al altor acţiuni legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii,  

• reformele aferente punerii în aplicare a programelor de ajustare 
economică pentru statele membre care primesc asistenţă financiară din 
partea Uniunii şi  

• reformele pe care statele membre le întreprind din proprie iniţiativă 
pentru investiţii durabile, creştere economică şi crearea de locuri de 
muncă. 
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Programului este de până 

la 142.800.000 EUR, sumă ce va fi asigurată din resursele de asistenţă tehnică 
la iniţiativa Comisiei, stabilite în conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013 
şi Regulamentul (UE) 1305/2013, precum şi prin intermediul alocărilor 
voluntare din resursele financiare acordate asistenţei tehnice la iniţiativa 
statelor membre stabilite.  

Programul şi pachetul financiar aferent sunt stabilite pentru o durată de 
patru ani, în vederea alinierii cu durata cadrului financiar multianual. 
Propunerea include şi obligaţii de monitorizare şi de evaluare, astfel încât 
verficarea îndeplinirii obiectivelor specifice va fi monitorizată pe baza 
indicatorilor prevăzuţi în propunere.  

Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului un raport de 
evaluare intermediară la jumătatea anului 2019, iar până la sfârşitul lunii 
decembrie 2021, un raport de evaluare ex–post, asupra implementării 
programului. 

Programul reprezintă cel mai adecvat mijloc de sprijinire, pe teren, a 
acelor state membre care pun în aplicare reforme ce vizează promovarea 
creşterii economice, dat fiind că Uniunea este mai în măsură decât statele 
membre să identifice, să mobilizeze şi să coordoneze cea mai bună expertiză 
disponibilă şi să pună la dispoziţie o abordare coordonată în ceea ce priveşte 
sprijinul tehnic în statele membre care solicită asistenţă. 

 
Finanţarea din programul preconizat a activităţilor propuse respectă 

principiile valorii adăugate europene şi subsidiarităţii. Programul propus este 
cel mai adecvat mijloc de sprijinire pe teren a acelor state membre care pun în 
aplicare reforme ce vizează promovarea creşterii economice, dat fiind că 
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Uniunea este mai în măsură decât statele membre să identifice, să mobilizeze 
şi să coordoneze cea mai bună expertiză disponibilă şi să pună la dispoziţie o 
acţiune coordonată a sprijinului tehnic, în statele membre care solicită 
asistenţă. 

Această propunere respectă principiul proporţionalităţii, deoarece nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea la nivel european a 
obiectivului specificat şi mu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
acestuia. 

Referitor la implicaţiile pentru România, s-a menţionat că Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) a confirmat că va asigura sprijin autorităţilor 
române (Guvernului) pentru îmbunătăţirea managementului şi consolidării 
absorbţiei Fondurilor europene structurale şi de investiţii, realizarea agendei de 
reforme structurale şi investiţii în sectorul public, în vederea realizării 
obiectivelor din Acordul de Parteneriat 2014-2020. În acest sens, va fi semnat 
un Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi BEI, prin care 
Romania nu îşi asumă angajamente financiare în plus faţă de cele deja 
asumate prin documentele programatice aferente exerciţiului financiar 2014-
2020, iar acordul cu BEI este în concordanţă cu obiectivul Guvernului de a 
sprijini reformele structurale, investiţiile din sectorul public şi creşterea 
absorbţiei Fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI), cu suportul 
expertizei instituţiilor financiare internaţionale. Memorandumul va fi valabil 
până la finalul perioadei de programare 2014-2020, adică data de 31 
decembrie 2023. 

 
  
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

       
 
   
 
           
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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