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PROCES-VERBAL 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social 
european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanţării iniţiale 

acordate programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind 
ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor – COM (2015) 46 

 

 

 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 modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o 

majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale 

sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor – 

COM (2015) 46, în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 17 martie 2015. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că  rezultatele implementării iniţiativei 
privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (YEI) adoptată la Consiliul 
European din februarie 2013, cu privire la necesitatea identificării unor soluţii 
pentru şomajul în rândul tinerilor, nu au fost pe măsura aşteptărilor iniţiale 
nereuşindu-se mobilizarea rapidă a resurselor din YEI. Printre impedimentele 
identificate  se numără: 

• întârzieri în adoptarea programelor operaţionale relevante,  
• capacitatea limitată a autorităţilor de a lansa cereri de propuneri de 

proiecte şi de a prelucra cererile cu rapiditate,  
• lipsa unei pre-finanţări suficiente pentru demararea măsurilor necesare.  
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Obiectivul prezentei propuneri este creşterea pre-finanţării iniţiale din 
alocarea specifică pentru YEI aferentă anului 2015 la aproximativ 1 miliard 
EUR. În plus, prin această modificare se intenţionează să se adapteze profilul 
pre-finanţării YEI la cel al programelor politicii de coeziune şi, astfel, să permită 
ca nivelul de pre-finanţare al YEI să fie acelaşi de care beneficiază, în mod 
normal, alte programe. În acest sens, propunerea urmăreşte asigurarea unui 

tratament egal între YEI şi fondurile politicii de coeziune.  
Propunerea de majorare a pre-finanţării către statele membre nu 

modifică profilul financiar al alocărilor naţionale deja convenite, ci propune 
devansarea acestora. Prin urmare, prin aplicarea noilor propuneri rata de pre-
finanţare a YEI ar urma să crească, în cadrul alocării bugetare pentru 2015, de 
la 1%, respectiv 1,5 % (în cazul SM care beneficiază de asistenţă financiară) la 
30 %, fără afectarea profilului financiar actual agreat în Cadrul Financiar 
Multianual 2014-2020. 

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 
precizat că acestea sunt respectate întrucât propunerea introduce 
amendamente la Regulamentul nr. 1304/2013 privind Fondul social european, 
pentru perioada 2014-2020 iar statele membre au  competenţe directe în 
domeniul ocupării forţei de muncă, educaţie şi politica socială, precum şi în 
finanţarea acestora.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de  voturi, întocmirea prezentului proces verbal, care 
va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene şi, spre informare, Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor şi Direcţiei de drept comunitar. 

 
  

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

       
             
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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