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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen 
erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0055),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0041/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon 
(A8-0085/2019),

A. katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen kuin 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 
6 artiklan mukainen kahdeksan viikon määräaika on päättynyt;

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komissio antoi 1. helmikuuta 2019 uuden ehdotuksen nykyisen yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen muuttamiseksi siltä osin kuin kyseessä on nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitus 
vuonna 2019.

Nuorisotyöllisyysaloitteella tuetaan nuoria, jotka asuvat alueilla, joilla nuorisotyöttömyys oli 
yli 25 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 2017 määrärahoja lisättiin alueilla, joilla 
nuorisotyöttömyysaste oli yli 25 prosenttia vuonna 2016.

Nuorisotyöllisyysaloite tukee työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, mukaan 
lukien pitkäaikaistyöttömiä ja työnhakijoiksi rekisteröimättömiä nuoria. Sillä varmistetaan, 
että nuoret voivat saada kohdennettua tukea niissä osissa Eurooppaa, joilla on suurimmat 
haasteet. Nuorisotyöllisyysaloitteella rahoitetaan yleensä oppisopimus-, harjoittelu- ja 
työjaksopaikkoja sekä ammattipätevyyteen johtavia jatkokoulutuskursseja.

Nuorisotyöllisyysaloite on osa nuorisotakuuta, jonka puitteissa jäsenvaltiot toteuttavat toimia 
varmistaakseen, että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan tarjouksen työ-, 
jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikasta neljän kuukauden kuluessa virallisen 
koulutuksen päättämisestä tai työttömäksi jäämisestä.

Aikaisemmin osa vuoden 2020 erityismäärärahoista maksettiin etupainotteisesti vuonna 2018. 
Nuorisotyöllisyysaloitteelle myönnettävien erityismäärärahojen korotuksesta on sovittu myös 
vuodeksi 2019, mutta ilman vastaavaa vähennystä vuoden 2020 määrärahoihin. Lisäys on 
huomattava eli 116,7 miljoonaa euroa, joten nuorisotyöllisyysaloitteen kokonaisbudjetti on 
350 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Tämä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttaminen on tarpeen, koska 
nuorisotyöllisyysaloitteelle säädetään asetuksen 92 artiklan 5 kohdassa erityismäärärahasta. 
Kyseisen kohdan määrärahojen lisäyksen on heijastuttava myös 91 artiklan 1 kohdan ja 
liitteen VI kokonaismääriin. Vuoden 2019 määrärahalisäystä ei voida toteuttaa ilman kyseistä 
muutosta.

Lisäksi komissio ehdottaa joitakin muutoksia, jotta voidaan helpottaa 
nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen lisäyksen täytäntöönpanoa, antamalla 
mahdollisuuden siirtää enintään 50 prosenttia lisämäärärahoista Euroopan sosiaalirahastoon.

Aluekehitysvaliokunta on siksi päättänyt noudattaa yksinkertaistettua menettelyä vähäisten 
tekstimuutosten tekemiseksi yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen ja puheenjohtaja 
toimii esittelijänä. Esittelijä ehdottaa ehdotuksen pikaista hyväksymistä ilman tarkistuksia.
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Iskra Mihaylova
Puheenjohtaja
Aluekehitysvaliokunta
Bryssel

Asia: Budjettivaliokunnan lausunto kirjeen muodossa (työjärjestyksen 53 artiklan 
1 kohdan toinen alakohta) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin 
kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut 
määrärahat (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027 (COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Kirjoitan Teille, REGI-valiokunnan puheenjohtajalle ja mietinnön esittelijälle, edellä 
mainitusta lainsäädäntöaloitteesta. Ymmärrän, että valiokuntanne on päättänyt soveltaa 
50 artiklan mukaista yksinkertaistettua menettelyä ja että mietintönne hyväksytään 
20. helmikuuta 2019.

Ehdotuksen tavoitteena on mukauttaa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tukemiseen asetuksen (EU) N:o 1303/20131 91 artiklan 1 kohdan nojalla 
käytettävissä olevia määrärahoja sekä saman asetuksen 92 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja 
nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitettuja määrärahoja. Lisäksi 
tavoitteena on mukauttaa asetuksen liitteessä VI esitettyä maksusitoumusmäärärahojen 
vuotuista jakautumista siten, että siinä otetaan huomioon nuorisotyöllisyysaloitteen 
määrärahojen lisäys vuodeksi 2019 hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Tarkemmin 
sanottuna nuorisotyöllisyysaloitteeseen kohdennettuja maksusitoumusmäärärahoja olisi 
lisättävä 116,7 miljoonalla eurolla käypinä hintoina, mikä nostaisi vuoden 2019 
kokonaismäärän 350 miljoonaan euroon. 

Ehdotus sisältää myös säännöksiä, joilla helpotetaan lisämäärärahoja koskevaa ohjelmatyötä 
jäsenvaltioissa. Ottaen huomioon, että vuosien 2014–2020 toimenpideohjelmien 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320), sellaisena kuin se on viimeksi 
muutettuna 14 päivänä marraskuuta 2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) 2018/1719 asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (EUVL L 291, 
16.11.2018, s. 5).
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täytäntöönpanossa on jo edetty pitkälle ja että nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen 
tapauksessa lainsäädännössä edellytetään vastaavaa ESR:n tukea, on tarpeen estää 
mahdollinen ESR:n tuen vähentäminen muilla politiikan aloilla ja nuorisoaloitteen 
ulkopuolisissa toimenpiteissä. Sen vuoksi ehdotuksessa lisätään 92 artiklan 5 kohtaan toinen 
alakohta, jossa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus siirtää enintään 50 prosenttia 
nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen lisämäärärahoista ESR:ään asetuksen (EU) 
N:o 1304/2013 22 artiklassa edellytetyksi vastaavaksi ESR:n kohdennetuksi investoinniksi2.

Haluaisin korostaa, että ehdotus sisältää tarvittavat tekniset mukautukset, jotka johtuvat siitä, 
että vuoden 2019 talousarviossa on lisätty nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja, mikä 
noudattaa täysin valiokuntanne vuoden 2019 talousarviomenettelyssä esittämää pyyntöä. 
Ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus siirtää osa lisämäärärahoista niin, että ne 
muodostavat vastaavan ESR:n tuen. Näin halutaan helpottaa ohjelmatyötä ja varmistaa 
lisämäärärahojen joustava toteutus, kuten budjettivallan käyttäjä on pyytänyt.

Budjettivaliokunnan puolesta ymmärrän, että komission ehdotus on hyväksyttävä nopeasti, 
jotta voidaan varmistaa nopea uudelleenohjelmointi ja varmistaa, että varat ovat edunsaajien 
käytettävissä mahdollisimman pian. Budjettivaliokunta pyytää siksi aluekehitysvaliokuntaa 
hyväksymään ehdotuksen ilman tarkistuksia. 

Kunnioittavasti

Jean Arthuis

Kopio:
Thomas HÄNDEL, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) puheenjohtaja 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 470).
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