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Návrh postoje Evropského parlamentu po provedení právně lingvistické finalizace 

službami Parlamentu a Rady by měl znít takto: 

NAŘÍZENÍ  

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/..., 

ze dne... 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2013, pokud jde o dodatečnou počáteční 

předběžnou platbu vyplácenou na operační programy podporované z Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí 



 

PE549.231v02-00 2/6 RR\1058495CS.doc 

CS 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 164 této smlouvy,  

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,  

po konzultaci s Výborem regionů, 

v souladu s řádným legislativním postupem2, 

                                                 
1 Stanovisko ze dne 18. března 2015 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
2  Postoj Evropského parlamentu ze dne [...] (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) 

a rozhodnutí Rady ze dne [...] 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Vzhledem k přetrvávající vysoké nezaměstnanosti mladých lidí v Unii byla vytvořena 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, jejímž cílem je podpora mladých 

lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě, v nejvíce 

postižených regionech. V zájmu rychlého vyřešení otázky nezaměstnanosti mladých 

lidí stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20131 a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/20132 ustanovení umožňující rychlejší 

uvolnění zdrojů přidělených v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

včetně, mimo jiné, přidělení všech prostředků během prvních dvou let programového 

období, možnosti přijmout operační programy určené pro Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí před předložením dohody o partnerství ve smyslu nařízení 

(EU) č. 1303/2013 Komisi a způsobilosti výdajů vzniklých v souvislosti s operacemi v 

rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí od 1. září 2013. 

(2) Rozpočtová omezení, s nimiž se musí členské státy vyrovnávat, a nedostatek 

finančních prostředků dostupných v počáteční fázi programového období způsobily 

výrazné zpoždění v provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanovilo výši počáteční předběžné platby, která má 

zajistit, aby členské státy měly prostředky na podporu příjemců od počátku provádění 

operačních programů. Tato platba je však v souvislosti s Iniciativou na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí považována za nedostatečnou pro zajištění nezbytných 

plateb příjemcům na provádění operací.  

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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(3) Vzhledem k rozpočtovým omezením, jimž čelí členské státy v počáteční fázi 

programového období, a naléhavé situaci v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí, 

jakož i specifickému charakteru Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, by 

měla být přijata ustanovení doplňující nařízení (EU) č. 1303/2013 s cílem zvýšit výši 

počátečního předběžného financování na operační programy podporované z Iniciativy 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí v roce 2015. Mají-li mít členské státy dostatek 

prostředků na platby poskytované příjemcům, kteří jsou odpovědní za provádění 

operací, jež se zaměřují na nezaměstnanost mladých lidí, měla by být ze zvláštního 

přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí vyplacena v roce 2015 

dodatečná počáteční předběžná platba na operační programy podporované z Iniciativy 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která doplní předběžné platby vyplácené v 

souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013.  

(4) Aby se zajistilo, že dodatečná počáteční předběžná platba bude použita na okamžité 

provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, měla by být tato platba 

vrácena Komisi, pokud příspěvek Unie z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí nedosáhne v žádostech o průběžné platby předložených Komisi v období dvanácti 

měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost přiměřené výše.  
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(5) Za účelem co nejrychlejšího uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto 

nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

(6) Nařízení (EU) č. 1304/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

V nařízení (EU) č. 1304/2013 se vkládá nový článek 22a, který zní: 

„Článek 22a 

Vyplácení dodatečné předběžné platby na operační programy podporované v rámci Iniciativy 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

1. Kromě počáteční předběžné platby vyplácené v souladu s čl. 134 odst. 1 písm. b) 

nařízení (EU) č. 1303/2013 se v roce 2015 všem operačním programům 

podporovaným v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, bez ohledu 

na formu programových opatření podle článku 18 tohoto nařízení, vyplatí ze 

zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí počáteční 

předběžná platba s cílem zvýšit počáteční předběžné financování ze zvláštního 

přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na 30 % (dále jen 

"dodatečná počáteční předběžná platba"). 

2. Pro účely výpočtu dodatečné počáteční předběžné platby se odečtou částky 

vyplacené na daný operační program ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí v souladu s čl. 134 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 

1303/2013. 
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3. Pokud do ...  členské státy nepředloží žádosti o průběžné platby, v nichž příspěvek 

Unie v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí alespoň 50 % 

dodatečné počáteční předběžné platby, vrátí Komisi celou částku dodatečného  

počátečního předběžného financování vyplacenou v souladu s odstavcem 1. Tímto 

vrácením není dotčen příspěvek ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí na daný operační program.“ 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V .... dne 

 

 

Za Evropský parlament  Za Radu 

předseda  předseda nebo předsedkyně 

(Týká se všech jazykových verzí.) 

                                                 
  Úř. věst.: Vložte prosím datum: 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. 


