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PROCES VERBAL 
 

asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce priveşte anumite 
dispoziţii referitoare la instrumentele de împărţire a riscurilor în cazul statelor 
membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de 

dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară 
 
 

 
 

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 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la 
instrumentele de împărţire a riscurilor în cazul statelor membre care se 
confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu 
privire la stabilitatea lor financiară 
, COM (2011)655. 
                Prin prezenta propunere de regulament se recomandă modificarea 
articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cu scopul de a 
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permite gestionarea instrumentului de împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii 
centralizate indirecte. De asemenea, se propune modificarea articolului 36 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cu scopul de a permite statelor membre 
care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți în 
ceea ce privește stabilitatea lor financiară să dedice o parte din sumele care le-au 
fost alocate pentru obiectivele „convergență” și „competitivitate regională și 
ocuparea forței de muncă" din cadrul politicii de coeziune constituirii de 
provizioane și aportului de capital pentru împrumuturi sau garanții acordate 
promotorilor de proiecte și altor parteneri publici sau privați în mod direct sau 
indirect de către BEI sau de alte instituții financiare internaționale.  

La cererea statului membru în cauză, Comisia ar trebui să decidă termenii 
și condițiile aplicabile acestui instrument de împărțire a riscurilor. Comisia ar trebui 
să adopte, la cererea statelor membre în cauză, decizii ad hoc de stabilire a 
termenilor și condițiilor aplicabile acestui instrument, pe baza sumelor care urmează 
a fi transferate din sumele alocate statului membru în cauză din fondurile structurale 
și Fondul de coeziune.  

 În expunerea de motive se precizează faptul că propunerea respectă 
principiul subsidiarității în măsura în care are ca scop să înlesnească acordarea de 
sprijin, prin intermediul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune, anumitor 
state membre care se confruntă cu dificultăți majore, în special probleme în ceea ce 
privește creșterea lor economică și stabilitatea financiară, precum și cu o deteriorare 
a situației deficitului și datoriei lor, cauzată și de conjunctura economică și 
financiară internațională. În acest context, este necesar să se stabilească, la nivelul 
Uniunii Europene, un mecanism care să permită Comisiei Europene să creeze 
instrumente de împărțire a riscurilor care să faciliteze acordarea de împrumuturi sau 
garanții destinate să cofinanțeze contribuțiile private la proiectele puse în aplicare cu 
sprijin public în cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune.  

De asemenea, tot în expunerea de motive se menţionează că prezenta 
propunere respectă principiul proporţionalităţii, deoarece oferă un sprijin sporit din 
fondurile structurale și din Fondul de coeziune statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți sau sunt amenințate de dificultăți grave, cauzate de evenimente 
excepționale, situate în afara controlului lor și care se încadrează în condițiile 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului (de instituire a unui 
mecanism european de stabilizare financiară), sau statelor membre care se confruntă 
cu dificultăți ori care sunt serios amenințate de dificultăți în ceea ce privește balanța 
de plăți și care se încadrează în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, precum și Greciei, care a primit asistență financiară în 
afara MESF în temeiul acordului între creditori (Inter-creditor Agreement) și al 
acordului de împrumut pentru zona euro (Euro Area Loan Facility Act).  

                
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; 

-   nu există niciun impact asupra creditelor de angajament deoarece nu se 
propune nici o modificare a sumelor maxime ale finanțării din fondurile structurale 
și din Fondul de coeziune prevăzute în programele operaționale pentru perioada de 
programare 2007-2013; 

-  propunerea arată dorinţa Comisiei de a sprijini eforturile depuse de 
statele membre pentru a face faţă crizei financiare. Modificarea va oferi statelor 
membre în cauză fondurile necesare pentru a sprijini proiecte şi procesul de 
redresare a economiei. 

 
               

  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 Ene Giorgiana 

 
 


