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Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare: Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

Direcţiei de drept comunitar 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 

Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, vă înaintăm procesul-verbal privind dezbaterile în 

cadrul comisiei asupra propunerii de modificare a propunerii Comisiei COM 

(2011) 607/F2 de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr.1081/2006 al Consiliului – COM (2013) 145, document transmis comisiei 

noastre pentru verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

 

PREŞEDINTE, 

Florin Iordache 

 
 
 
 



 
PROCES-VERBAL 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu propunerea de modificare a propunerii Comisiei COM(2011) 607/F2 de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european 

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului - COM (2013) 145, 

în vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa comisiei 

din data de 9 aprilie 2013. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Afacerilor Europene, doamna Oana Sbiera, expert, iar din partea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doamna Georgeta Bratu, Secretar 

de Stat. 

În cadrul dezbaterilor s-a arătat că aşa cum rezultă şi din titlu, COM (2013) 145 

îşi propune modificarea propunerii Comisiei COM (2011) 607 de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului.  

Modificările cuprinse în noua propunere a Comisiei vizează introducerea unor 

garanţii pentru tineret, conform recomandărilor Consiliului. Astfel, se propune 

înlocuirea completă a articolelor 1 şi 5 referitoare la indicatorii specifici ai programului 

şi adăugarea Capitolului IIIa cu privire la Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri” ce 

reglementează obiectivul initiaţivei, concentrare tematică, programare, monitorizare şi 

evaluare, măsuri de informare şi de promovare, asistenţă tehnică, sprijin financiar şi 

gestiune financiară. De asemenea, a fost adăugată anexa II referitoare la indicatorii 

pentru  Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.  

În cadrul dezbaterilor s-a vorbit de contextul apariţiei acestei propuneri de 

modificare, arătându-se că tinerii au fost deosebit de grav afectaţi de criza economică. 

În ianuarie 2013, în UE rata şomajului în rândul tinerilor a fost de peste două ori mai 

mare decât rata şomajului în rândul adulţilor, situându-se la 23,6 %. Există 7,5 

milioane de tineri europeni (cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani) care nu sunt 

încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare în UE. 

Şomajul în rândul tinerilor a atins un nivel deosebit de ridicat în anumite regiuni. Acest 

lucru nu constituie o problemă numai pentru persoanele vizate, ci reprezintă totodată 

o ameninţare gravă la adresa coeziunii sociale în UE, riscând să aibă un impact negativ 

pe termen lung asupra potenţialului economic şi competitivităţii Europei. 
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Prin urmare, Comisia Europeană a propus norme operaţionale pentru 

implementarea iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, în 

vederea combaterii şomajului la nivelul acestei categorii de populaţie. 

Fondurile alocate iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor 

urmează să fie utilizate pentru a consolida şi accelera măsurile descrise în Pachetul de 

măsuri privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor din decembrie 2012. 

Concret, fondurile vor fi puse la dispoziţia statelor membre pentru a finanţa măsurile 

de implementare în regiunile eligibile a Recomandării privind garanţia pentru tineret, 

conform căreia statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că tinerii cu 

vârsta de până la 25 de ani beneficiază de oferte de bună calitate, atât pentru 

încadrarea în muncă, cât şi pentru continuarea educaţiei, pentru ucenicie sau pentru 

un stagiu de formare, în termen de patru luni de la terminarea şcolii sau de la data la 

care au devenit şomeri. 

 Sub aspectul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, s-a 

arătat că propunerea COM (2013) 145 nu modifică elementele juridice ale propunerii 

iniţiale la care aceasta face trimitere.  
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că principiul subsidiarităţii 

este respectat, având în vedere următoarele:  

- sarcinile FSE sunt prevăzute în tratat, iar politica este pusă în aplicare în 

conformitate cu principiul gestiunii partajate şi respectând competenţele 

instituţionale ale statelor membre şi ale regiunilor. 

- Initiaţiva privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor va fi 

complementară altor proiecte iniţiate la nivel naţional, inclusiv celor întreprinse 

cu sprijinul FSE, în vederea creării sau implementării schemelor de garantare 

pentru tineret, cum ar fi reforma instituţiilor şi a serviciilor relevante. 

Urmare 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, 

Florin Iordache 

 

    
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 
3/3


	Spre informare:
	Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

		2013-04-15T11:04:36+0300
	Lidia G. Vladescu




