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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0055),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0041/2019),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

– po porade s Výborom regiónov,

– zo zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre rozpočet 
(A8-0085/2019),

A. keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov 
ustanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a 
proporcionality;

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



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

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 1. februára 2019 predložila ďalší návrh na zmenu súčasného nariadenia o spoločných 
ustanoveniach (NSU), pokiaľ ide o financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí (YEI) v roku 2019.

Iniciatíva YEI poskytuje podporu mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, kde bola v roku 2012 
nezamestnanosť mladých ľudí vyššia než 25 %. V roku 2017 sa zvýšili finančné prostriedky 
pre regióny, kde bola v roku 2016 nezamestnanosť mladých ľudí vyššia než 25 %.

Iniciatíva YEI podporuje mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vrátane dlhodobo nezamestnaných 
a neregistrovaných uchádzačov o zamestnanie. Zaisťuje, že v častiach Európy, ktoré čelia 
najväčším výzvam, môžu mladí ľudia dostať cielenú podporu. Vo všeobecnosti sa 
prostredníctvom YEI financuje poskytovanie odbornej prípravy, stáží, pracovných miest 
a ďalšie vzdelávacie kurzy pre získanie kvalifikácie.

Iniciatíva YEI je súčasťou systému záruky pre mladých ľudí, prostredníctvom ktorého členské 
štáty vykonávajú opatrenia, aby zaručili, že mladí ľudia do 25 rokov získajú kvalitné 
pracovné ponuky, ďalšie vzdelanie, odbornú prípravu alebo stáž do štyroch mesiacov od 
ukončenia školy alebo od momentu, kedy sa stali nezamestnanými.

V minulosti bola časť osobitných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí na rok 2020 prednostne pridelená v roku 2018. Zvýšenie 
osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu YEI bolo tiež schválené na 
rok 2019, tentoraz bez zodpovedajúceho zníženia pridelených rozpočtových prostriedkov na 
rok 2020. Zvýšenie je značné, a to o sumu 116,7 milióna EUR, čím celkový rozpočet YEI na 
rok 2019 dosiahol 350 miliónov EUR.

Táto zmena NSU je potrebná, pretože osobitné prideľovanie finančných prostriedkov YEI je 
stanovené v texte nariadenia, v článku 92 ods. 5. Zvýšenie číselných údajov v uvedenom 
odseku sa musí odzrkadliť aj v celkových sumách v článku 91 ods. 1 a v prílohe VI. 
K zvýšeniu v rozpočte na rok 2019 nemôže dôjsť bez tejto zmeny.

Komisia okrem toho navrhuje určité zmeny s cieľom uľahčiť zvýšenie osobitných 
rozpočtových prostriedkov pridelených YEI tým, že umožní presun až 50 % dodatočných 
zdrojov do Európskeho sociálneho fondu.

Výbor pre regionálny rozvoj sa preto rozhodol riadiť sa zjednodušeným postupom pre tieto 
menšie textové zmeny NSU. Predsedníčka bola spravodajkyňou. Spravodajkyňa navrhuje 
rýchle prijatie návrhu bez zmien.



RR\1177831SK.docx 7/9 PE636.100v01-00

SK

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

Vážená pani Iskra Mihailovová
Predsedníčka
Výbor pre regionálny rozvoj
BRUSEL

Vec: Stanovisko výboru BUDG vo forme listu (článok 53 ods. 1 druhý pododsek) k 
návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na 
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2019)0055 – 
C8-0041/2019 – 2019/0027 (COD))

Vážená pani predsedníčka,

obraciam sa na Vás ako na predsedníčku výboru REGI a spravodajkyňu k vyššie uvedenému 
legislatívnemu návrhu. Je mi známe, že Váš výbor sa rozhodol využiť zjednodušený postup 
stanovený v článku 50 a že Vaša správa bude prijatá 20. februára 2019.

Cieľom návrhu je upraviť výšku dostupných zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť stanovenú v článku 91 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/20131, výšku zdrojov na 
osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
stanovenú v článku 92 ods. 5 uvedeného nariadenia a ročné rozdelenie viazaných 
rozpočtových prostriedkov uvedené v prílohe VI k uvedenému nariadeniu s cieľom zohľadniť 
zvýšenie zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, v súlade s rozpočtom 
prijatým na rok 2019. Konkrétne by sa viazané rozpočtové prostriedky určené na osobitné 
pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí mali zvýšiť o 
sumu vo výške 116,7 milióna EUR v bežných cenách, čím celková suma na rok 2019 
dosiahne 350 miliónov EUR. 

V návrhu sa zavádzajú aj ustanovenia na uľahčenie programovania dodatočných zdrojov 
členskými štátmi. Vzhľadom na pokročilé štádium vykonávania operačných programov na 
roky 2014 – 2020 a na zákonnú požiadavku, že podpora z ESF je taká vysoká ako osobitné 
pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, treba zabrániť 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013, s. 320), naposledy 
zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1719 z 14. novembra 2018, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná 
spolupráca (Ú. v. EÚ L 291, 16.11.2018, s. 5).
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možnému zníženiu podpory z ESF na iné oblasti politiky a na opatrenia mimo iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí. Návrhom sa preto v článku 92 ods. 5 zavádza druhý 
pododsek, ktorý členským štátom umožňuje presunúť až 50 % dodatočných zdrojov na 
osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí do ESF, 
ktoré tak môžu predstavovať zodpovedajúce cielené investície z ESF, ako sa vyžaduje v 
článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1304/20132.

Chcel by som zdôrazniť, že návrh zahŕňa potrebné technické úpravy v nadväznosti na prijatie 
rozpočtu na rok 2019, ktorým sa zvyšujú zdroje pre osobitné pridelené rozpočtové prostriedky 
na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, čo v plnej miere odráža požiadavku 
Vášho výboru v rámci rozpočtového postupu na rok 2019. Okrem toho sa v ňom na žiadosť 
rozpočtového orgánu s cieľom uľahčiť programovanie a zabezpečiť bezproblémové 
vykonávanie zvýšených zdrojov zavádza pre členské štáty možnosť presunúť časť 
dodatočných zdrojov tak, aby predstavovali zodpovedajúcu podporu z ESF.

V mene Výboru pre rozpočet uznávam, že je potrebné urýchlene prijať návrh Komisie, aby sa 
zabezpečilo rýchle uskutočnenie príslušnej úpravy a prostriedky boli čo najrýchlejšie 
poskytnuté príjemcom. Výbor pre rozpočet preto vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby 
prijal návrh bez zmien. 

S pozdravom

Jean Arthuis

Kópia:
Thomas HÄNDEL, predseda Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom 
sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
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