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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 mai 2020 

Nr. 4c-9/312 

 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Angel Tîlvăr  

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus – COM (2020) 143, 

document transmis comisiei noastre în temeiul art.169 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
 



 

2/4

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 13 mai 2020 

Nr. 4c-9/312 

 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus – COM (2020) 143 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.169 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Răspunsul la 

coronavirus – COM (2020) 143, pentru examinarea fondului. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa din data de 12 mai 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că epidemia de coronavirus 
a pus la încercare Europa și a creat o situație de urgență în domeniul 
sănătății publice cu repercusiuni socio-economice importante în întreaga 
lume, inclusiv în Uniunea Europeană (UE) și în statele sale membre. 
  Astfel, Comisia oferă statelor membre resurse bugetare și financiare 
fără precedent, resurse care să-i poată sprijini pe cei care au cea mai 
mare nevoie. Comisia mărește disponibilitatea bugetului UE, pentru a 
asigura flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat și pentru a activa 
clauza derogatorie generală prevăzută în Pactul de stabilitate și de 
creștere.  
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Obiectivul prezentei propuneri este comunicarea măsurilor 
specifice de ajutor de stat pe care Statele membre le pot lua pentru a 
atenua presiunea negativă pe care o are focarul de COVID-19 asupra 
ocupării forței de muncă în UE.   

Inițiativele propuse în comunicare sunt: 
- Crearea SURE, un nou instrument de solidaritate al UE care să 

ajute lucrătorii să își mențină veniturile, iar întreprinderile să își continue 
activitatea și să își păstreze personalul. SURE va acorda asistență 
financiară în valoare de până la 100 de miliarde EUR în împrumuturi UE și 
va reprezenta un sistem la nivelul UE de atenuare a riscurilor de șomaj.  

- Adaptarea Fondului de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane pentru a se asigura că livrările de alimente pot 
continua să ajungă la destinație, garantând în același timp siguranța celor 
care fac livrările și a celor care le primesc. Această măsură se alătură 
măsurilor deja luate de majoritatea Statelor membre, de distanțare socială 
menită să încetinească răspândirea virusului. Comisia propune o abordare 
flexibilă care să le permită statelor membre să introducă noi metode, 
precum utilizarea de bonuri electronice, și să achiziționeze echipamente de 
protecție pentru cei care distribuie ajutoarele. 

- Măsuri specifice în sprijinul pescarilor și al fermierilor 
europeni, care joacă un rol esențial în menținerea lanțului nostru de 
aprovizionare cu alimente și în susținerea comunităților noastre locale. 
Comisia va propune, în curând, o serie de măsuri, prin intermediul 
politicii agricole comune: prelungirea termenelor pentru introducerea 
cererilor de sprijin și procesarea  acestora de către autoritățile 
administrative, majorarea avansurilor pentru plățile directe și plățile 
pentru dezvoltarea rurală sau oferirea de mai multă flexibilitate pentru 
controalele la fața locului, cu scopul de a minimiza nevoia de contact fizic 
și de a reduce sarcina administrativă. 

- Utilizarea fiecărui euro disponibil din fondurile structurale și 
de investiții europene pentru răspunsul la coronavirus, cu o marjă 
maximă de flexibilitate, respectiv fără limite aplicate transferurilor între 
fonduri sau între regiuni, fără impunerea unor limite de cheltuieli pentru 
fiecare obiectiv de politică și fără cerințe de cofinanțare națională. Astfel, 
toate fondurile neangajate din cele trei fonduri ale politicii de coeziune 
(Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune) vor fi mobilizate pentru a combate efectele crizei de 
sănătate publică. Comisia propune eliminarea limitelor aplicabile 
cheltuielilor în funcție de obiectivele de politică, cunoscute sub 
denumirea de cerințe de concentrare tematică. Această măsură va asigura 
faptul că fondurile pot fi redirecționate acolo unde este cel mai urgent 
nevoie de ele. Pentru a se asigura securitatea juridică și a reduce povara 
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administrativă, Comisia  propune și o serie de alte simplificări, printre 
care: eliminarea necesității de a modifica acordurile de parteneriat, 
amânarea termenelor de transmitere a raporturilor anuale și acordarea 
unei marje de flexibilitate financiară limitate la închiderea programelor. 

- Redirecționarea fiecărui euro disponibil din bugetul UE 
aferent anului 2020 pentru salvarea vieților omenești  și satisfacerea 
nevoilor sistemelor de sănătate europene, prin intermediul noului 
Instrument pentru sprijin de urgență, în valoare de 3 miliarde de euro, din 
care 300 de milioane de euro vor fi alocate Mecanismului civil de protecție 
al UE (RescEU) în vederea sprijinirii stocurilor comune de echipamente. 
Principalele priorități vor fi: gestionarea crizei de sănătate publică și 
asigurarea echipamentelor și materialelor vitale, asigurarea intensificării 
eforturilor de testare și realizarea de achiziții, direct în numele statelor 
membre. 

Comisia sprijină statele membre astfel încât fondurile să poată 
ajunge cât mai curând posibil la cei care au nevoie de ele. Comisia a 
înființat un grup operativ care servește drept ghișeu unic pentru întrebările 
practice și juridice. Echipe specializate pe fiecare țară se află la dispoziția 
statelor membre pentru a le oferi consiliere adaptată cu privire la 
modalitățile de a redirecționa fondurile structurale neutilizate 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de  voturi pentru 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép   

        

           

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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