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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate 
alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0206),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0145/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– după consultarea Comitetului Economic și Social European,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisorile primite din partea Comisiei pentru bugete și a Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0111/2020),

A. întrucât, din motive de urgență, se justifică organizarea votului înainte de expirarea 
termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității,

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 25 mai 2020, Comisia a prezentat o nouă propunere de modificare a actualului Regulament 
privind dispozițiile comune (RDC), referitoare la finanțarea Inițiativei privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor (Youth Employment Initiative - YEI) în 2020.

YEI oferă sprijin tinerilor care trăiesc în regiuni în care șomajul în rândul tinerilor a depășit 
25 % în 2012. În 2017, fondurile au fost majorate pentru regiunile în care șomajul în rândul 
tinerilor a depășit 25 % în 2016.

YEI sprijină tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET), inclusiv tinerii șomeri de lungă durată sau tinerii 
neînregistrați ca fiind în căutarea unui loc de muncă. YEI se asigură că, în zonele Europei care 
se confruntă cu cele mai mari dificultăți, tinerii pot beneficia de un sprijin specific. În general, 
YEI susține financiar oferta de ucenicii, stagii, plasamente profesionale și cursuri de educație 
continuă care permit obținerea unei calificări.

YEI face parte din Garanția pentru tineret, un sistem prin care statele membre pun în aplicare 
măsuri pentru a garanta că tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de angajare de bună 
calitate și beneficiază de educație continuă, de o ucenicie sau de un stagiu în termen de patru 
luni de la ieșirea din sistemul școlar sau de la intrarea în șomaj.

Anterior, o parte din alocările pentru 2020 specifice pentru YEI au fost concentrate la 
începutul perioadei, în 2018. S-a convenit, de asemenea, ca, pentru 2019, alocarea specifică 
pentru YEI să fie majorată cu 116,7 milioane EUR, de data aceasta fără o reducere 
corespunzătoare a alocării pentru 2020.

Autoritățile bugetare au decis, în contextul negocierilor anuale pentru 2020, să crească 
alocarea specifică dedicată YEI pentru 2020 cu 28 333 334 EUR în prețuri curente, aducând 
cuantumul total pentru 2020 până la 145 de milioane EUR.

Această modificare a RDC este necesară deoarece alocarea specifică pentru YEI este cea 
stabilită în textul regulamentului, la articolul 92 alineatul (5). Majorarea cifrelor menționate la 
alineatul respectiv trebuie să se reflecte, de asemenea, în sumele totale prevăzute la articolul 
91 alineatul (1) și în anexa VI. Majorarea bugetară pentru 2020 nu poate fi pusă în aplicare 
fără această modificare.

În plus, Comisia propune ca dispozițiile introduse în 2019 pentru a facilita programarea 
resurselor suplimentare destinate YEI, permițând transferul a până la 50 % din resursele 
suplimentare către Fondul social european, să se aplice și în 2020.

Prin urmare, Comisia pentru dezvoltare regională a decis să urmeze procedura simplificată 
pentru această modificare minoră a textului RDC, președintele comisiei acționând în calitate 
de raportor. Raportorul propune adoptarea rapidă a propunerii, fără modificări.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE

Domnului Younous Omarjee,
Președinte
Comisia pentru dezvoltare regională
BRUXELLES

Subiect:  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele 
destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor (COM(2020)206 final), comisie competentă REGI, articolul 52 
din Regulamentul de procedură (procedura simplificată)

Domnule președinte,

Comisiei BUDG i s-a solicitat la 26 mai 2020 să transmită comisiei competente un aviz 
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate 
alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Înțeleg că comisia dumneavoastră a optat pentru aplicarea procedurii simplificate prevăzute la 
articolul 52 din Regulamentul de procedură și că raportul dumneavoastră va fi adoptat la 8 
iunie.

Scopul propunerii este să adapteze cuantumul resurselor din actul de bază pentru a reflecta 
majorarea alocării specifice pentru YEI. Mai precis, în conformitate cu bugetul adoptat pentru 
2020, creditele de angajament destinate alocării specifice dedicate YEI pentru 2020 ar trebui 
să fie majorate cu un cuantum de 28 333 334 EUR în prețuri curente, aducând cuantumul total 
pentru 2020 până la 145 de milioane EUR. În plus, propunerea clarifică faptul că dispozițiile 
introduse pentru a se facilita programarea resurselor suplimentare dedicate YEI în 2019 se vor 
aplica și resurselor suplimentare dedicate YEI în 2020. 

Aș dori să subliniez faptul că propunerea include ajustările tehnice necesare în urma adoptării 
bugetului pentru 2020, care reflectă solicitarea formulată de Parlamentul European în cadrul 
procedurii bugetare pentru 2020. 

În numele Comisiei pentru bugete, recunosc necesitatea de a adopta prompt propunerea 
Comisiei pentru a asigura reprogramarea rapidă și pentru a garanta faptul că resursele sunt 
puse la dispoziția beneficiarilor cât mai curând posibil. Prin urmare, Comisia pentru bugete 
invită Comisia pentru dezvoltare regională să adopte propunerea fără modificări. 

Vă asigur de înalta mea considerație,
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Johan VAN OVERTVELDT
Președintele Comisiei pentru bugete (BUDG)

O copie a prezentei scrisori este trimisă către:
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale (EMPL)
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE

Domnului Younous Omarjee,
Președinte
Comisia pentru dezvoltare regională
BRUXELLES

Subiect: Aviz sub formă de scrisoare referitor la propunerea de Regulament (UE) 
nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru 
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor(COM(2020) 206 - 
2020/0086 (COD))

Domnule președinte,

Vă scriu în calitatea dumneavoastră de președinte al Comisiei REGI și de raportor pentru 
propunerea legislativă menționată mai sus. Înțeleg că comisia dumneavoastră a optat pentru 
aplicarea procedurii simplificate prevăzute la articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură și că raportul dumneavoastră va fi adoptat la 8 iunie 2020.

La 25 mai 2020, Comisia a prezentat o nouă propunere de modificare a actualului Regulament 
(UE) nr. 1303/2013 (Regulamentul privind dispozițiile comune - RDC). Această modificare 
se referă la bugetul pe 2020 pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor (YEI). 

Autoritățile bugetare au decis în toamna anului 2019, în contextul negocierilor anuale pentru 
bugetul 2020, să majoreze alocarea specifică dedicată YEI pentru 2020 cu 28 333 334 EUR în 
prețuri curente, prin credite de angajament, aducând cuantumul total pentru 2020 la 
145 de milioane EUR. Se estimează că modificarea propusă va duce la plăți suplimentare de 
3 milioane EUR în 2020.

Această modificare a RDC este necesară deoarece alocarea specifică pentru YEI este 
prevăzută la articolul 92 alineatul (5) din RDC. Majorarea cifrelor menționate la alineatul 
respectiv trebuie să se reflecte, de asemenea, în sumele totale prevăzute la articolul 91 
alineatul (1) și în anexa VI. 

Înțelegem că majorarea bugetară pentru 2020 decisă de autoritatea bugetară nu poate fi pusă 
în aplicare fără această modificare, care se limitează strict la ajustările necesare pentru a ține 
seama de alocarea suplimentară destinată YEI. Comisia EMPL sprijină, prin urmare, această 
modificare tehnică.

În plus, propunerea clarifică la articolul 1 alineatul (2) că dispozițiile aplicabile introduse 
pentru a facilita programarea resurselor suplimentare destinate YEI în 2019 (permițând 
transferul a până la 50 % din resursele suplimentare către Fondul social european) se vor 
aplica și în cazul resurselor suplimentare destinate YEI în 2020. Comisia EMPL sprijină și 
această clarificare tehnică.
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Vă asigur de înalta mea considerație,

[Semnătura]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

O copie a prezentei scrisori este trimisă către: 
Johan VAN OVERTVELDT, președintele Comisiei pentru bugete (BUDG)
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