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Om: Udtalelse i form af en skrivelse om forslag til en forordning om ændring af 
forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling 
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Kære formand

Jeg skriver til Dem i Deres egenskab af formand for REGI og ordfører for ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag. Så vidt jeg har forstået, har Deres udvalg valgt at anvende den 
forenklede procedure i forretningsordenens artikel 52, stk. 1, og Deres betænkning vil blive 
vedtaget den 8. juni 2020.

Kommissionen forelagde den 25. maj 2020 et nyt forslag om ændring af den gældende 
forordning (EU) nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser). Denne ændring 
vedrører 2020-budgettet for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Budgetmyndigheden besluttede i efteråret 2019 som led i de årlige forhandlinger om 2020-
budgettet at forøge forpligtelsesbevillingerne til den specifikke tildeling til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2020 med et beløb på 28 333 334 EUR i løbende priser, 
således at det samlede beløb for 2020 kommer op på 145 mio. EUR. Dette forventes også at 
medføre yderligere betalinger på 3 mio. EUR i 2020.

Denne ændring af forordningen om fælles bestemmelser er påkrævet, fordi den specifikke 
tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er fastsat i artikel 92, stk. 5, i forordningen. 
Forhøjelsen af beløbene i nævnte stykke skal også afspejles i de samlede beløb i artikel 91, 
stk. 1, og i bilag VI. 

Vi har forstået, at budgetforhøjelsen for 2020, som budgetmyndigheden har truffet afgørelse 
om, ikke kan gennemføres uden denne ændring, som er strengt begrænset til de ændringer, 
der er nødvendige for at tage hensyn til den yderligere tildeling til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. EMPL-udvalget støtter derfor denne tekniske ændring.
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Desuden præciseres det i forslagets artikel 1, stk. 2, at de relevante bestemmelser, der blev 
indført for at lette programmeringen af yderligere midler under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2019 (ved at åbne mulighed for overførsel af op til 50 % af 
de supplerende midler til Den Europæiske Socialfond), også vil gælde for de supplerende 
midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2020. EMPL-udvalget støtter derfor også 
denne tekniske ændring.
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