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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 23 martie 2015 
Nr. 4c-7/92 

 
 

PROIECT DE OPINIE 

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 
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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.  

În plus, plăţile intermediare către statul membru se pot face numai pe 

baza cheltuielilor deja suportate de beneficiari şi plătite, fapt ce trebuie atestat 

de statul membru. Plăţile intermediare trebuie folosite pentru a rambursa 

beneficiarilor cheltuielile suportate şi, prin urmare, ele sunt insuficiente pentru 

a face plăţi în avans către beneficiari.  

Această situaţie, alături de creşterea procentului de tineri ameninţaţi de 

sărăcie sau de excluziune socială, necesită luarea unor măsuri suplimentare 

care să vizeze particularităţile iniţiativei YEI. Astfel, sunt necesare măsuri care 

să permită în mod efectiv o mobilizare rapidă a finanţării operaţiunilor YEI în 

primii ani ai perioadei de programare, pentru a încuraja o execuţie mai rapidă 

a măsurilor la nivelul SM. 

Obiectivul prezentei propuneri este creşterea pre-finanţării iniţiale din 

alocarea specifică pentru implementarea iniţiativei privind ocuparea forţei de 

muncă în rândul tinerilor 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, se 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, în ceea ce priveşte bugetul 2015, nu va 

exista un impact pentru creditele de plata deoarece propunerea poate fi 

gestionată pe baza bugetului existent.  

Propunerea este neutră din punct de vedere bugetar în perioada de 

programare 2014-2020. 
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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. 

În cazul României, conform datelor furnizate de COM, după adoptarea 

noilor modificări, pre-finanţarea va fi de 31,798,295 mil. euro în comparaţie cu 

1,589,915 mil. euro în formula actuală.  

La nivelul Consiliului, discuţiile cu privire la modificarea Regulamentului 

nr. 1304/2013 au loc în Grupul de lucru pentru măsuri structurale. De 

asemenea, aspectele legate de implicaţiile bugetare ale acestei propuneri sunt 

dezbătute în cadrul Comitetului bugetar. 

Din discuţiile iniţiale a rezultat că această modificare a fost, în general, 

bine primită, mai multe SM considerând-o extrem de utilă în contextul actual în 

care  rata şomajului a atins cote ridicate.  

Principalul aspect semnalat de un număr important de SM, printre care şi 

România, a fost nevoia de mai multă flexibilitate în raport cu prevederea 

potrivit căreia dacă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a 

regulamentului modificat, SM nu transmit cereri de plată în care contribuţia UE 

din YEI să fie de cel puţin 50% din pre-finanţarea suplimentară, vor trebui sa 

ramburseze COM suma totală a pre-finanţării suplimentare de care au 

beneficiat. 

Urmare celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

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

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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