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PROCES VERBAL 
 

privind propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI  
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului  

(UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  
Fondul social european, în ceea ce priveşte o majorare a sumei  

prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite  
de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor 

 
 
 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 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 pentru verificarea conformării cu principiul 
subsidiarităţii a propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce 
priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale 
sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor – 
COM(2015)46. 

 
Prezenta propunere de regulement urmăreşte introducerea unei dispoziţii 

suplimentare în Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, şi anume articolul 22a, referitoare 
la prefinanţarea iniţială suplimentară pentru programele operaţionale sprijinite de 
Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (YEI). Concret 
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propunerea ar creşte procentul de prefinanţare iniţială YEI plătit imediat după 
adoptarea unui program operaţional, care ar trece de la 1-1,5% (aşa cum era prevăzut 
în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) la un maxim de 30% din alocarea specifică 
pentru YEI aferentă anului 2015. 

Pentru a garanta că pre-finanţările suplimentare au ca rezultat 
implementarea imediată a YEI, se prevede că, dacă în termen de 12 luni de la intrarea 
în vigoare a regulamentului, Comisia nu primeşte cereri de plată în care contribuţia 
Uniunii acordată în cadrul YEI se ridică la cel puţin 50 % din prefinanţarea 
suplimentară, respectiva prefinanţare suplimentară va trebui rambursată Comisiei.  

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 17 

martie 2015, și-au înregistrat prezența un număr de 30 deputați din totalul de 35 de 
membri. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a Propunerii de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Fondul social european, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării 
iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea 
forţei de muncă în rândul tinerilor – COM(2015)46, membrii Comisiei pentru buget, 
finanțe şi bănci: 

 
Au luat act de faptul că propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul 

controlului parlamentar al subsidiarităţii; 
 
Au apreciat că propunerea este conformă cu principiile subsidiarităţii și 

proporționalității deoarece obiectivul propunerii nu poate fi atins într-o măsură 
suficientă prin acţiuni individuale ale statelor membre şi poate fi îndeplinit mai 
eficient la nivelul Uniunii Europene. Ca urmare a disparităților dintre statele membre 
în ceea ce privește capacitatea de a acționa în materie fiscală, acțiunea la nivelul 
Uniunii Europene poate realiza obiectivele urmărite într-o mai mare măsură, având în 
vedere amploarea și efectele sale; 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
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