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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston yksiköiden oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn 
jälkeen Euroopan parlamentin kannan luonnoksen sanamuoto on seuraava:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUS (EU) 2020/...,

annettu ... päivänä ...kuuta 2020,

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat 

nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 

artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2,

1 Lausunto annettu 10. kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. heinäkuuta 2020.
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/20133 vahvistetaan 

yhteiset ja yleiset säännöt, joita sovelletaan Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoihin. 

(2) Euroopan unionin yleisellä talousarviolla varainhoitovuodeksi 20204 muutettiin 

nuorisotyöllisyysaloitteen kokonaismäärärahoja lisäämällä 

maksusitoumusmäärärahoja aloitteen vuoden 2020 erityismäärärahoja varten 

28 333 334 eurolla käypinä hintoina, mikä nosti aloitteen erityismäärärahoja varten 

tarkoitettujen maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärän koko ohjelmakauden 

osalta 4 556 215 406 euroon käypinä hintoina. 

(3) Vuonna 2020 lisämäärärahat, yhteensä 23,7 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina, 

rahoitetaan maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen liikkumavaran rajoissa.

(4) Koska nuorisotyöllisyysaloitetta tukevia ohjelmia on kiireellisesti muutettava, jotta 

niihin voidaan sisällyttää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoihin tarkoitetut 

lisämäärärahat ennen vuoden 2020 loppua, olisi poikettava Euroopan unionista 

tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja 

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 

artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta. 

(5) Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1303/2013 olisi muutettava vastaavasti,

(6) Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 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).

4 EUVL L 57, 27.2.2020, s. 1.
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

(1) Korvataan 91 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 

talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat kaudella 2014–2020 

ovat 330 105 627 309 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä VI olevan 

vuosijakauman mukaisesti, ja tästä EAKR:lle, ESR:lle ja koheesiorahastolle 

osoitettavat kokonaismäärärahat ovat 325 938 694 233 euroa, ja 4 166 933 076 

euroa on nuorisotyöllisyysaloitteelle osoitettava erityismääräraha. 

Ohjelmatyötä varten ja määrien ottamiseksi myöhemmin unionin yleiseen 

talousarvioon taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 

määrärahoihin tehdään vuosittain kahden prosentin indeksikorjaus.”

(2) Korvataan 92 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat ovat 4 166 933 076 euroa, joista 

23,7 miljoonaa euroa on vuodeksi 2020 osoitettuja lisämäärärahoja. Kyseisiä 

määrärahoja täydennetään ESR:n kohdennetuilla investoinneilla ESR-

asetuksen 22 artiklan mukaisesti.
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Jäsenvaltiot, jotka saavat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen 

lisämäärärahoja, voivat pyytää, että kyseisistä lisämäärärahoista enintään 50 

prosenttia siirretään ESR:ään ESR-asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa edellytetyksi 

vastaavaksi ESR:n kohdennetuksi investoinniksi. Tällainen siirto on tehtävä 

asianomaisiin alueluokkiin noudattaen nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen 

lisäykseen oikeutettujen alueiden luokittelua. Jäsenvaltioiden on pyydettävä siirtoa 

tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisessa ohjelman muuttamispyynnössä. 

Aiempiin vuosiin kohdennettuja varoja ei saa siirtää.

Tämän kohdan toista alakohtaa sovelletaan kaikkiin vuosina 2019 ja 2020 

osoitettuihin nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen lisämäärärahoihin.”

(3) Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE

“LIITE VI

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN VUOTUINEN JAKAUTUMINEN VUOSINA 

2014–2020

Mukautettu vuotuinen rakenne (mukaan lukien nuorisotyöllisyysaloitteen lisäys)

2014 2015 2016 2017
Euroa, vuoden 
2011 hintoina 34 108 069 924

55 725 174 
682 46 044 910 736 48 027 317 164

2018 2019 2020 Yhteensä
Euroa, vuoden 
2011 hintoina 48 341 984 652 48 811 933 191 49 046 236 960 330 105 627 309 

"

(Koskee kaikkia kieliversioita.)


