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Věc: Stanovisko formou dopisu k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás jakožto na předsedu výboru REGI a zpravodaje k výše uvedenému 
legislativnímu návrhu. Je mi známo, že Váš výbor se rozhodl použít zjednodušený postup 
stanovený v čl. 52 odst. 1 a že Vaše zpráva bude přijata dne 8. června 2020.

Dne 25. května 2020 předložila Komise nový návrh na změnu stávajícího nařízení (EU) č. 
1303/2013 (nařízení o společných ustanoveních). Změna se týká rozpočtu pro Iniciativu na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) na rok 2020. 

Rozpočtové orgány se v listopadu 2019 v rámci výročních jednání o rozpočtu pro rok 2020 
rozhodly navýšit zvláštní příděl pro YEI na rok 2020 o částku 28 333 334 EUR v běžných 
cenách prostředků na závazky, a celková částka pro rok 2020 by tedy měla činit 145 milionů 
EUR. Odhaduje se rovněž, že to povede v roce 2020 k dodatečným platbám ve výši 3 miliony 
EUR.

Tato změna nařízení o společných ustanoveních je nezbytná, protože zvláštní příděl na YEI je 
stanoven v čl. 92 odst. 5 dotyčného nařízení. Zvýšení částek v tomto odstavci se musí projevit 
i v celkových částkách v čl. 91 odst. 1 a příloze VI. 

Je nám jasné, že navýšení rozpočtu na rok 2020, o němž rozhodl rozpočtový orgán, nelze bez 
této změny, omezené výhradně na změny nutné k začlenění dodatečného přídělu pro YEI, 
provést. Výbor EMPL proto tuto technickou změnu podporuje.

Čl. 1 odst. 2 návrhu navíc vyjasňuje, že příslušná ustanovení zavedená za účelem snazšího 
plánování dodatečných zdrojů pro YEI na rok 2019 (umožněním převodu až 50 % 
dodatečných zdrojů do Evropského sociálního fondu) budou použita na dodatečné zdroje pro 
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YEI i v roce 2020. I tuto technickou změnu výbor EMPL podporuje.

S pozdravem
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