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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów 
przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0055),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0041/2019),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Budżetowej (A8-0085/2019),

A. mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie 
głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 
Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



PE636.100v01-00 6/9 RR\1177831PL.docx

PL

UZASADNIENIE

1 lutego 2019 r. Komisja przedłożyła dodatkowy wniosek dotyczący zmiany obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów w odniesieniu do finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w roku 2019.

Inicjatywa ta zapewnia wsparcie dla młodych ludzi mieszkających w regionach, w których 
stopa bezrobocia młodzieży w 2012 r. przekraczała 25 %. W 2017 r. zwiększono 
finansowanie z przeznaczeniem na regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży w 2016 r. 
była wyższa niż 25 %.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przewiduje pomoc dla młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (tzw. młodzież NEET), w tym osób 
długotrwale bezrobotnych i niezarejestrowanych jako poszukujące pracy. Inicjatywa 
zapewnia, by w częściach Europy, które stoją przed największymi wyzwaniami, młodzi 
ludzie mogli otrzymać ukierunkowane wsparcie. Ogólnie w ramach inicjatywy finansuje się 
działania w zakresie praktyk zawodowych, staży, pośrednictwa pracy i dalszego kształcenia, 
które prowadzi do zdobycia kwalifikacji.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych stanowi część gwarancji dla młodzieży, tj. 
programu, w ramach którego państwa członkowskie przyjmują środki w celu zadbania o to, 
by młodzi ludzie w wieku do 25 roku życia otrzymywali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, 
dalszej edukacji, praktyk zawodowych lub stażu w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia 
szkoły lub stania się bezrobotnymi.

Poprzednio część szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
2020 r. została przeniesiona na 2018 r. Zwiększenie szczególnej alokacji przeznaczonej na tę 
inicjatywę zostało również uzgodnione na rok 2019, tym razem bez odpowiedniego 
zmniejszenia alokacji na rok 2020. Wzrost ten jest znaczny, a mianowicie wynosi 
116,7 mln EUR, co sprawia, że całkowity budżet przeznaczony na inicjatywę w 2019 r. 
wynosi 350 mln EUR.

Ta zmiana rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów jest wymagana, ponieważ na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przewidziano szczególną alokację określoną 
w art. 92 ust. 5 rozporządzenia. Zwiększenie środków przewidzianych we wspomnianym 
ustępie musi również znaleźć odzwierciedlenie w łącznych kwotach określonych w art. 91 
ust. 1 i w załączniku VI. Bez tej zmiany nie można zwiększyć środków budżetowych na 
2019 r.

Ponadto Komisja proponuje pewne zmiany, aby ułatwić wdrażanie zwiększenia szczególnej 
alokacji przeznaczonej na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dzięki 
umożliwieniu przeniesienia nie więcej niż 50 % dodatkowych zasobów do Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym Komisja Rozwoju Regionalnego postanowiła zastosować 
uproszczoną procedurę w odniesieniu do tej drobnej zmiany w tekście rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, a sprawozdawcą będzie przewodnicząca komisji. 
Sprawozdawczyni proponuje szybkie przyjęcie wniosku bez poprawek.
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

Iskra Mihaylova
Przewodnicząca
Komisja Rozwoju Regionalnego
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia komisji BUDG w formie pisma (art. 53 ust. 1 akapit drugi Regulaminu) 
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027 
(COD))

Szanowny Pani Przewodnicząca!

Zwracam się do Pani jako przewodniczącej komisji REGI i sprawozdawczyni w związku z 
wyżej wymienionym wnioskiem ustawodawczym. Rozumiem, że komisja REGI zdecydowała 
się na zastosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 50 Regulaminu, oraz że 
sprawozdanie zostanie przyjęte w dniu 20 lutego 2019 r.

Celem wniosku jest dostosowanie kwot zasobów dostępnych na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, określonych w art. 91 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/20131, 
kwoty zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych („YEI”), określonej w art. 92 ust. 5 tego rozporządzenia, oraz rocznego 
podziału środków na zobowiązania przedstawionego w załączniku VI tego rozporządzenia, 
aby odzwierciedlić zwiększenie zasobów na YEI, zgodnie z przyjętym budżetem na 2019 r. 
Dokładniej rzecz ujmując, środki na zobowiązania w ramach szczególnej alokacji na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinny zostać zwiększone o kwotę 116,7 
mln EUR w cenach bieżących, co oznacza, że całkowita kwota na 2019 r. wyniesie 350 mln 
EUR. 

Wniosek wprowadza również przepisy ułatwiające programowanie przez państwa 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320) ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1719 z dnia 14 
listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na 
rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U L 291 z 15.12.2017, s. 5).
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członkowskie dodatkowych zasobów. Ze względu na zaawansowane wdrażanie programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 oraz z uwagi na wymóg prawny dotyczący zapewnienia 
wsparcia z EFS odpowiadającego szczególnej alokacji na YEI istnieje potrzeba zapobieżenia 
ewentualnemu zmniejszeniu wsparcia z EFS na inne obszary polityki oraz na środki 
niebędące częścią YEI. W związku z tym we wniosku w art. 92 ust. 5 wprowadza się drugi 
akapit, który umożliwi państwom członkowskim przeniesienie na rzecz EFS do 50 % 
dodatkowych zasobów na szczególną alokację na YEI, tak aby stanowiły one odpowiednie 
inwestycje ukierunkowane EFS, zgodnie z wymogami art. 22 rozporządzenia (UE) nr 
1304/20132.

Pragnę podkreślić, że wniosek zawiera niezbędne dostosowania techniczne po przyjęciu 
budżetu na 2019 r., zwiększające zasoby na szczególną alokację na YEI, co w pełni 
odzwierciedla wniosek komisji REGI w ramach procedury budżetowej na rok 2019. Ponadto 
na wniosek władzy budżetowej, aby ułatwić programowanie i zapewnić sprawne wykonanie 
zwiększonych środków, wprowadza on możliwość przeniesienia przez państwa członkowskie 
części dodatkowych zasobów, aby stanowiły one odpowiednie wsparcie z EFS.

W imieniu Komisji Budżetowej uznaję konieczność szybkiego przyjęcia wniosku Komisji, 
aby zapewnić szybkie przeprogramowanie i jak najprędzej zapewnić dostępność środków dla 
beneficjentów. W związku z tym Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego o przyjęcie wniosku bez poprawek. 

Z wyrazami szacunku

Jean Arthuis

Kopia:
Thomas HÄNDEL, przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 470).
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
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