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PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil.

 Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. 
Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil 
och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen 
för sysselsättningsinitiativet för unga
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0206),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0145/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av skrivelserna från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och 
social frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0111/2020).

A. På grund av brådskande skäl är det befogat att gå vidare till omröstning före utgången 
av den tidsfrist på 8 veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra 
sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Den 25 maj 2020 lade kommissionen fram ytterligare ett förslag om ändring av den 
nuvarande förordningen om gemensamma bestämmelser, avseende finansieringen av 
sysselsättningsinitiativet för unga under 2020.

Sysselsättningsinitiativet för unga stöder unga människor i regioner där 
ungdomsarbetslösheten var högre än 25 % 2012. Under 2017 höjdes anslagen för regioner där 
ungdomsarbetslösheten var högre än 25 % 2016.

Sysselsättningsinitiativet för unga stöder unga människor som varken studerar eller arbetar, 
inklusive långtidsarbetslösa och personer som inte är registrerade som arbetssökande. 
Initiativet säkerställer att unga människor som bor i de delar av EU som står inför de största 
utmaningarna kan få riktat stöd. Sysselsättningsinitiativet för unga finansierar generellt sett 
tillhandahållandet av lärlingsplatser, praktikplatser, arbetsförmedling och fortbildningskurser 
som ger en kvalifikation.

Sysselsättningsinitiativet för unga är en del av ungdomsgarantin, som är ett program inom 
ramen för vilket medlemsstaterna genomför åtgärder för att se till att unga upp till 25 år får ett 
högkvalitativt erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik 
inom fyra månader efter det att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

Tidigare beslutade man att tidigarelägga en del av 2020 års särskilda tilldelning för 
sysselsättningsinitiativet för unga till 2018. Man kom också överens om att öka den särskilda 
tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga med 116,7 miljoner EUR för 2019, denna 
gång utan en motsvarande minskning av tilldelningen för 2020.

Inom ramen för de årliga förhandlingarna för 2020 beslutade budgetmyndigheten att den 
särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga för 2020 skulle ökas med 
28 333 334 EUR i löpande priser, så att det sammanlagda beloppet för 2020 blir 
145 miljoner EUR.

Ändringen av förordningen om gemensamma bestämmelser är nödvändig, eftersom den 
särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga anges i artikel 92.5 
i förordningen. Ökningen av beloppen i denna punkt måste också återspeglas i de totala 
beloppen i artikel 91.1 och bilaga VI. Budgetökningen för 2020 kan inte genomföras utan 
denna ändring.

Dessutom föreslår kommissionen att de bestämmelser som infördes 2019 för att underlätta 
programplaneringen av ytterligare medel till sysselsättningsinitiativet för unga genom att 
tillåta överföring av upp till 50 % av de ytterligare medlen till Europeiska socialfonden, också 
bör tillämpas under 2020.

Utskottet för regional utveckling har därför beslutat att tillämpa det förenklade förfarandet för 
denna textmässigt sett smärre ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser, med 
ordföranden som föredragande. Föredraganden föreslår att förslaget antas snabbt, utan 
ändringar.
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SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

Younous Omarjee
Ordförande
Utskottet för regional utveckling
BRYSSEL

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för 
sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2020)0206), REGI-utskottet är ansvarigt 
utskott, artikel 52 (förenklat förfarande)

BUDG-utskottet gavs den 26 maj 2020 i uppdrag att avge ett yttrande till det ansvariga 
utskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för 
sysselsättningsinitiativet för unga.

Jag har förstått att ditt utskott har valt det förenklade förfarandet i artikel 52 och att 
utskottets betänkande kommer att antas den 8 juni.

Syftet med detta förslag är att anpassa beloppen för medlen i den grundläggande rättsakten så 
att de återspeglar ökningen av den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för 
unga. Mer specifikt bör åtagandebemyndigandena för 2020 för den särskilda tilldelningen för 
sysselsättningsinitiativet för unga, i enlighet med den budget som antagits för 2020, ökas med 
28 333 334 EUR i löpande priser, så att det sammanlagda beloppet för 2020 blir 145 miljoner 
EUR. Dessutom klargörs det i förslaget att de bestämmelser som infördes för att underlätta 
programplaneringen av ytterligare medel för sysselsättningsinitiativet för unga för 2019 också 
kommer att gälla för de ytterligare medlen för 2020. 

Jag vill framhålla att förslaget innehåller nödvändiga tekniska justeringar till följd av 
antagandet av 2020 års budget som reflekterar Europaparlamentets begäran 
i budgetförfarandet för 2020. 

På budgetutskottets vägnar konstaterar jag att kommissionens förslag behöver antas snabbt, så 
att en snabb omfördelning kan säkerställas och resurserna kan göras tillgängliga för 
mottagarna så snart som möjligt. Budgetutskottet uppmanar därför utskottet för regional 
utveckling att anta förslaget utan ändringar.

Med vänlig hälsning
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Johan VAN OVERTVELDT
Ordförande för budgetutskottet (BUDG)

Kopia:
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor (EMPL)
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SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR

Younous Omarjee
Ordförande
Utskottet för regional utveckling
BRYSSEL

Ärende: Yttrande i form av en skrivelse över förslaget till förordning om ändring av 
förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen 
för sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2020)0206 – 2020/0086 (COD))

Jag skriver till dig eftersom du är REGI-utskottets ordförande och föredragande för 
ovannämnda lagstiftningsförslag. Jag har förstått att ditt utskott har valt det förenklade 
förfarandet i artikel 52.1 och att betänkandet kommer att antas den 8 juni 2020.

Den 25 maj 2020 lade kommissionen fram ett nytt förslag om ändring av nuvarande 
förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser). Ändringen 
avser 2020 års budget för sysselsättningsinitiativet för unga. 

Inom ramen för de årliga förhandlingarna om budgeten för 2020 beslutade 
budgetmyndigheten hösten 2019 att åtagandebemyndigandena för 2020 för den särskilda 
tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga skulle ökas med 28 333 334 EUR i löpande 
priser, så att det sammanlagda beloppet för 2020 blir 145 miljoner EUR. Detta beräknas också 
resultera i ytterligare betalningar med 3 miljoner EUR under 2020.

Ändringen av förordningen om gemensamma bestämmelser är nödvändig, eftersom den 
särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga anges i artikel 92.5 
i förordningen. Ökningen av beloppen i denna punkt måste också återspeglas i de totala 
beloppen i artikel 91.1 och bilaga VI. 

Vi förstår att den budgetökning för 2020 som budgetmyndigheten har beslutat om inte kan 
genomföras utan denna ändring, som är strikt begränsad till de modifieringar som krävs för att 
möjliggöra den ytterligare tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga. EMPL-utskottet 
stöder därför denna tekniska ändring.

Dessutom förtydligas det i artikel 1.2 i förslaget att de bestämmelser som infördes för att 
underlätta programplaneringen av de ytterligare medlen för sysselsättningsinitiativet för unga 
för 2019 (genom att tillåta överföring av högst 50 % av de ytterligare medlen till Europeiska 
socialfonden), ska tillämpas också på de ytterligare medlen för sysselsättningsinitiativet för 
unga för 2020. EMPL-utskottet stöder även detta tekniska förtydligande.

Med vänlig hälsning

[Namnteckning]
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Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Kopia: 
Johan VAN OVERTVELDT , ordförande för budgetutskottet
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den 
särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

Referensnummer COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)

Framläggande för parlamentet 25.5.2020

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren
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Rådgivande utskott
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27.5.2020

EMPL
27.5.2020

CULT
27.5.2020

Inget yttrande avges
       Beslut
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4.6.2020
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3.6.2020

Föredragande
       Utnämning

Younous 
Omarjee
29.5.2020
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Antagande 8.6.2020

Ingivande 9.6.2020


