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Θέμα: Γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του 
ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 
(COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθύνω την παρούσα επιστολή σε εσάς υπό την ιδιότητά σας ως προέδρου της επιτροπής 
REGI και εισηγητή της ανωτέρω νομοθετικής πρότασης. Γνωρίζω ότι η επιτροπή σας επέλεξε 
να εφαρμόσει την απλοποιημένη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού και ότι η έκθεσή σας θα εγκριθεί στις 8 Ιουνίου 2020.

Στις 25 Μαΐου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση για την τροποποίηση του ισχύοντος 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων, στο εξής: ΚΚΔ). Η 
τροποποίηση αυτή αφορά τον προϋπολογισμό του 2020 για την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ). 

Το φθινόπωρο του 2019, στο πλαίσιο των ετήσιων διαπραγματεύσεων για τον 
προϋπολογισμό του 2020, οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές αποφάσισαν ότι οι 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσον αφορά το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ το 2020 θα 
πρέπει να αυξηθούν κατά 28 333 334 EUR σε τρέχουσες τιμές, με αποτέλεσμα το συνολικό 
ποσό για το 2020 να ανέρχεται σε 145 εκατομμύρια EUR. Αυτό εκτιμάται επίσης ότι θα έχει 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες πληρωμές ύψους 3 εκατομμυρίων EUR το 2020.

Η τροποποίηση αυτή του ΚΚΔ είναι απαραίτητη, καθώς το ποσό των πόρων του ειδικού 
κονδυλίου για την ΠΑΝ καθορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. Η 
αύξηση των αριθμητικών στοιχείων στην εν λόγω παράγραφο πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 και στο 
παράρτημα VI. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2020 που αποφασίστηκε από 
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την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την τροποποίηση 
αυτή, η οποία περιορίζεται αυστηρά σε εκείνες τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες για την 
κάλυψη του πρόσθετου κονδυλίου για την ΠΑΝ. Επομένως, η επιτροπή EMPL υποστηρίζει 
αυτήν την τεχνική τροποποίηση.

Επιπλέον, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της πρότασης διευκρινίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις 
που θεσπίστηκαν για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός πρόσθετων πόρων της ΠΑΝ το 
2019 (επιτρέποντας να μεταφερθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έως και 50 % των 
πρόσθετων πόρων) θα ισχύσουν και για τους πρόσθετους πόρους της ΠΑΝ το 2020. Η 
επιτροπή EMPL υποστηρίζει επίσης αυτήν την τεχνική διευκρίνιση.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

[υπογραφή]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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