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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 5 decembrie 2011 
Nr. 27/624 

 
 

Proiect de opinie  

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de Instituire a unui program al Uniunii Europene pentru 

schimbări sociale şi inovare socială– COM (2011) 609 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în data de 

19.10.2011, în vederea examinării fondului propunerii de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de Instituire a unui program al 

Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare socială – COM (2011) 

609; 2011/0270 (COD). 

Termenul limită pentru exprimarea opiniei este 09.12.2011. 

Guvernul nu are obiecţii faţă de fondul propunerii de regulament. 

Membrii comisiei au examinat documentul mai sus menţionat în 

şedinţa comisiei din data de 30 noiembrie 2011. 

Obiectivul prezentei propuneri este instituirea unui program al UE 

pentru schimbări şi inovare socială în contextul strategiei “Europa 2020”. 

Criza a scos în evidenţă, legăturile strânse şi interferenţele între 

economiile ţărilor din UE-27, în special în zona euro, ceea ce înseamnă că 

reformele sau lipsa reformelor dintr-o ţară influenţează performanţa 

celorlalte ţări. Aşadar, o acţiune coordonată la nivelul Uniunii este mai 

eficientă în abordarea acestor provocări decât acţiunile individuale ale 

statelor membre. Inovarea socială şi în special experimentarea socială pot 

fi instrumente puternice de orientare a reformelor şi de adaptare a 

politicilor pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. 



Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare 

socială se bazează pe trei instrumente existente: 

- Programul Progress, instituit prin Decizia nr. 1672/2006/CE; 

- EURES; 

- Instrumentul european de microfinanţare Progress pentru 

ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială instituit prin Decizia 

nr.283/2010/UE. 

Programul va urmări să contribuie la următoarele obiective 

generale: 

- să încurajeze adeziunea la obiectivele Uniunii în domeniul social, al 

ocupării forţei de muncă şi al condiţiilor de muncă în rândul principalilor 

responsabili politici europeni şi naţionali;  

- să sprijine dezvoltarea unor sisteme adecvate, accesibile şi eficiente de 

protecţie socială şi a pieţelor muncii şi să faciliteze reforma politică; 

- să modernizeze legislaţia Uniunii în conformitate cu principiile 

reglementării inteligente şi să garanteze aplicarea efectivă a legislaţiei 

Uniunii în domeniile legate de condiţiile de muncă; 

- să promoveze mobilitatea geografică a lucrătorilor şi să stimuleze 

oportunităţile de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea pieţelor 

europene ale muncii; 

- să promoveze ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie 

favorabil promovării propunerii de Regulament, considerând că aceasta nu 

aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 
             
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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