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PR_COD_1app

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0206),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0145/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0111/2020),

A. ker je zaradi nujnosti utemeljeno, da se glasuje pred iztekom roka osmih tednov, ki je 
določen v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 25. maja 2020 vložila nov predlog za spremembo veljavne uredbe o skupnih 
določbah glede financiranja pobude za zaposlovanje mladih v letu 2020.

Ta pobuda podpira mlade iz regij, kjer je brezposelnost mladih leta 2012 presegala 25 %. Leta 
2017 so se povečala sredstva za regije, kjer je brezposelnost mladih leta 2016 presegala 25 %.

V okviru pobude prejemajo podporo mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, tudi dolgotrajno brezposelni in tisti, ki niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve. To 
zagotavlja, da so mladi v tistih delih Evrope, kjer se spopadajo z največjimi izzivi, deležni 
namenske podpore. Na splošno se s sredstvi pobude za zaposlovanje mladih omogočajo 
pripravništvo, vajeništvo, delovna praksa in nadaljnji izobraževalni tečaji za pridobitev 
kvalifikacije.

Pobuda je del jamstva za mlade, tj. sheme, v okviru katere države članice z ukrepi 
zagotavljajo, da mladi do 25. leta starosti v roku štirih mesecev po tem, ko zapustijo šolanje 
ali postanejo brezposelni, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje 
izobraževanje, pripravništvo ali vajeništvo.

Prej so bila nekatera posebna sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2020 
prenesena na leto 2018. Dogovorjeno je bilo tudi povečanje posebne dodelitve za pobudo za 
zaposlovanje mladih za leto 2019 v višini 116,7 milijona EUR, tokrat brez ustreznega 
zmanjšanja sredstev za leto 2020.

V okviru letnih pogajanj za leto 2020 je proračunski organ odločil, da poveča dodelitev za 
pobudo za zaposlovanje mladih za leto 2020 za znesek v višini 28 333 334 EUR v tekočih 
cenah, s čimer se je skupni znesek za leto 2020 zvišal na 145 milijonov EUR.

Ta sprememba uredbe o skupnih določbah je potrebna, saj je v besedilu člena 92(5) uredbe 
navedena posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih. Višji zneski iz tega odstavka 
se morajo odražati tudi v skupnih zneskih iz člena 91(1) in Priloge VI. Proračunskih sredstev 
za leto 2020 torej ni mogoče povečati brez te spremembe.

Poleg tega Komisija predlaga, da se določbe iz leta 2019, na podlagi katerih se omogoči 
načrtovanje dodatnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih s prenosom do 50 % 
dodatnih sredstev v Evropski socialni sklad, uporabljajo tudi v letu 2020.

Zato se je Odbor za regionalni razvoj odločil, da bo za te manjše spremembe v besedilu 
uredbe o skupnih določbah uporabil poenostavljeni postopek, nalogo poročevalca pa bo 
prevzel predsednik. Poročevalec predlaga hitro sprejetje predloga brez sprememb.
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PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

Younous Omarjee
predsednik
Odbor za regionalni razvoj
BRUSELJ

Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih 
(COM(2020)0206), pristojni odbor REGI, člen 52 (poenostavljeni postopek)

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor BUDG je bil 26. maja 2020 določen, da za pristojni odbor pripravi mnenje o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov 
za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih.

Kolikor sem razumel, se je vaš odbor odločil za uporabo poenostavljenega postopka iz 
člena 52, vaše poročilo pa bo sprejeto 8. junija.

Cilj tega predloga je prilagoditi znesek virov v temeljnem aktu, da bi odražal povečanje 
posebne dodelitve za pobudo za zaposlovanje mladih. Natančneje, v skladu s sprejetim 
proračunom za leto 2020 bi bilo treba odobritve za prevzem obveznosti za posebno dodelitev 
za pobudo za zaposlovanje mladih za leto 2020 povečati za 28 333 334 EUR v tekočih cenah, 
s čimer se skupni znesek za leto 2020 poveča na 145 milijonov EUR. Poleg tega je v predlogu 
pojasnjeno, da se bodo določbe, ki so bile uvedene za lažje načrtovanje dodatnih virov za 
pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2019, uporabljale tudi za dodatne vire za pobudo za 
zaposlovanje mladih v letu 2020. 

Izpostaviti želim dejstvo, da predlog vključuje potrebne tehnične prilagoditve po sprejetju 
proračuna za leto 2020, kar odraža zahtevo Evropskega parlamenta v proračunskem postopku 
za leto 2020. 

V imenu Odbora za proračun se strinjam, da je treba hitro sprejeti predlog Komisije, da bi 
zagotovili hitro reprogramiranje in zagotovili, da bodo sredstva na voljo upravičencem v 
najkrajšem možnem času. Odbor za proračun zato poziva Odbor za regionalni razvoj, naj 
predlog sprejme brez sprememb. 

S spoštovanjem!

Johan VAN OVERTVELDT
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predsednik Odbora za proračun (BUDG)

V vednost:
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, predsednica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 
(EMPL)
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PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Younous Omarjee
predsednik
Odbor za regionalni razvoj
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje v obliki pisma o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih 
(COM(2020)0206 – 2020/0086(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

Kot predsedniku in poročevalcu Odbora za regionalni razvoj vam pišem v zvezi z zgoraj 
navedenim zakonodajnim predlogom. Seznanjena sem z dejstvom, da se je vaš odbor odločil 
za uporabo poenostavljenega postopka iz člena 52(1) in da bo vaše poročilo sprejeto 
8. junija 2020.

Komisija je 25. maja 2020 predložila nov predlog o spremembi veljavne Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 (uredba o skupnih določbah). Ta predlog spremembe zadeva proračun za 
leto 2020 za pobudo za zaposlovanje mladih. 

V okviru letnih proračunskih pogajanj za leto 2020 je proračunski organ jeseni 2019 odločil, 
da poveča dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih za leto 2020 za znesek v višini 
28 333 334 EUR v tekočih cenah odobritev za prevzem obveznosti, s čimer se skupni znesek 
za leto 2020 zviša na 145 milijonov EUR. Ocenjuje se, da bo to pomenilo dodatna plačila v 
višini 3 milijonov EUR v letu 2020.

Ta sprememba uredbe o skupnih določbah je potrebna, saj je členu 92(5) uredbe določena 
posebna dodelitev. Višji zneski iz tega odstavka se morajo odražati tudi v skupnih zneskih iz 
člena 91(1) in Priloge VI. 

Razumemo, da povečanja proračuna za leto 2020, za katerega se je odločil proračunski organ, 
ni mogoče izvesti brez te spremembe, ki je strogo omejena na spremembe, potrebne za 
vključitev dodatnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih. Odbor EMPL zato podpira to 
tehnično spremembo.

Poleg tega je v členu 1(2) predloga pojasnjeno, da se ustrezne določbe, na podlagi katerih se 
olajša načrtovanje dodatnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih s prenosom do 50 % 
dodatnih sredstev v Evropski socialni sklad, uporabljajo tudi za dodatna sredstva pobude v 
letu 2020. Odbor EMPL podpira tudi to tehnično pojasnilo.

S spoštovanjem!

[podpis]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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predsednica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

V vednost: 
Johan VAN OVERTVELDT, predsednik Odbora za proračun
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
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