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PROCES VERBAL 
 

asupra pachetului legislativ de modificare a cadrului juridic al 
Fondului social European – COM(2013)145 şi COM(2013)146. 

 
 

In conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 
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 principiului subsidiarităţii a pachetului legislativ de 
modificare a cadrului juridic al Fondului social European – COM(2013)145 şi 
COM(2013)146. 

Modificările cuprinse în noua propunere a Comisiei, COM(2013)145, 
vizează introducerea unor garanţii pentru tineret, conform recomandărilor 
Consiliului, înlocuirea completă a articolului 5 referitor la indicatori şi 
adăugarea Capitolului III a cu privire la Iniţiativa „Locuri de muncă pentru 
tineri” (obiectiv, 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”.  

Sub aspectul respectării principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, propunerea COM (2013) 145 nu modifică elementele 
juridice ale propunerii iniţiale COM(2011) 607 de Regulament al 
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Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului) la care 
aceasta face trimitere.  

COM (2013) 146, introduce o dispoziție cu privire la instituirea și 
finanțarea inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. De 
asemenea, aceasta înlocuiește art. 18 cu privire la rezerva de performanță, art. 
83 privitor la resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și 
adaugă anexa III ter cu titlul „Metodologia privind alocația specifică pentru 
inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor menționată la 
articolul 83”.  

Sub aspectul respectării principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, propunerea COM (2013) 146 nu modifică elementele 
juridice ale propunerii iniţiale.  

 
Analizând textul reglementării,  membrii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci constată că  propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul 
controlului parlamentar al subsidiarităţii şi de asemenea  propunerea aparţine 
categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 
16.04.2013,  a hotărât, cu unanimitatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că 
propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii 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.  
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