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PROCES VERBAL 
 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului European de dezvoltare 

regională şi obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 

 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 26.10.2011 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţiile specifice aplicabile 
Fondului European de dezvoltare regională şi obiectivului referitor la investiţiile 
pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, COM (2011)614. 

Regulamentul propus stabilește domeniul de intervenție al FEDER și 
definește, de asemenea, o listă negativă de activități care nu vor fi eligibile pentru 
sprijin. El definește prioritățile în materie de investiții pentru fiecare dintre 
obiectivele tematice.  

Regiunile de tranziție și regiunile mai dezvoltate vor trebui să concentreze 
cea mai mare parte a fondurilor care le sunt alocate (cu excepția FSE) în domeniul 
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eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, al competitivității IMM-
urilor și al inovării. Regiunile mai puțin dezvoltate vor fi în măsură să consacre 
fondurile care le sunt alocate unei game mai largi de obiective, care reflectă gama 
mai largă de necesități de dezvoltare. Mecanismul propus prevede: 

–ca cel puțin 80% din resurse să se concentreze pe eficiența energetică și pe 
energia din surse regenerabile, pe cercetare și dezvoltare și pe sprijinirea 
IMM-urilor în regiunile mai dezvoltate și în regiunile de tranziție, dintre care 
20% vor fi consacrate eficienței energetică și energiei din surse regenerabile. 
Având în vedere nevoile continue de restructurare ale acestor regiuni excluse 
progresiv din obiectivul de convergență, procentul minim este redus la 60%. 

–ca cel puțin 50% din resurse să se concentreze pe eficiența energetică și pe 
energia din surse regenerabile, pe cercetare și dezvoltare și pe sprijinirea 
IMM-urilor în regiunile mai puțin dezvoltate, dintre care 6% vor fi consacrate 
eficienței energetice și energiei din surse regenerabile. 

Regulamentul propus prevede acordarea unei atenții sporite dezvoltării urbane 
durabile. Atenția sporită trebuie concretizată prin consacrarea a cel puțin 5% din 
resursele FEDER dezvoltării urbane durabile, prin înființarea unei platforme de 
dezvoltare urbană pentru a promova consolidarea capacităților și schimbul de 
experiențe și prin adoptarea unei liste de orașe în care vor fi puse în aplicare acțiuni 
integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă. 

Regulamentul propus vizează să contribuie la o orientare sporită către 
rezultatele finanțării, prin definirea unor indicatori comuni în ceea ce privește atât 
realizările fizice, cât și rezultatele referitoare la obiectivul final al finanțării. 

Regulamentul propus menționează necesitatea de a se acorda o atenție 
specială, în cadrul programelor operaționale, dificultăților specifice ale regiunilor 
afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent.  

În sfârșit, regulamentul propus cuprinde dispoziții specifice pentru utilizarea 
alocației adiționale specifice pentru regiunile ultraperiferice. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de32 deputaţi, din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 

 
Analizând textul reglementării, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci constată următoarele: 
- propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar 

al subsidiarităţii; 
- propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive 

Uniunii Europene; 
- principalele caracteristici ale propunerii sunt următoarele: concentrarea 

finanțărilor asupra unui număr restrâns de priorități mai puternic legate de Strategia 
Europa 2020, accentul pus pe rezultate, monitorizarea progreselor realizate în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor convenite, sporirea utilizării principiului 
condiționalității și simplificarea acordării acestor finanțări; 



- Politica de coeziune este principalul instrument de investiții pentru 
sprijinirea priorităților-cheie ale Uniunii enunțate în Strategia Europa 2020. Ea își 
îndeplinește această misiune concentrându-se asupra țărilor și regiunilor cu cele mai 
importante nevoi. 

- conform articolului 5 din TFUE Uniunea intervine numai dacă şi în măsura 
în care obiectivele preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre, dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii. 

 
  Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din 

data de 22.11.2011,  a hotărât, cu majoritatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că 
propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii. 
               

 
 
 

  
P R E Ş E D I N T E,                                   S E C R E T A R, 
 
Maria Eugenia Barna                                     Nicolae Bud 

 
 
 
 
 

                                                                                       
Întocmit, 
Consilier parlamentar Onete Alexandru 

 
 


