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Betreft: Advies in briefvorm inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing 
voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (COM(2020) 206 - 2020/0086 
(COD))

Geachte voorzitter,

Ik wend me tot u in uw hoedanigheid van voorzitter en rapporteur van REGI in verband met 
bovengenoemd wetgevingsvoorstel. Ik heb begrepen dat uw commissie ervoor heeft gekozen 
de vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 52, lid 1, toe te passen en dat uw verslag 
op 8 juni 2020 wordt goedgekeurd.

Op 25 mei 2020 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend tot wijziging van de 
huidige Verordening (EU) nr. 1303/2013 (de verordening gemeenschappelijke bepalingen, 
ook de GB-verordening genoemd). Deze wijziging heeft betrekking op de begroting van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) voor 2020. 

De begrotingsautoriteiten hebben in de herfst van 2019 in het kader van de jaarlijkse 
onderhandelingen voor de begroting 2020 besloten de vastleggingskredieten voor de 
specifieke toewijzing voor het YEI in 2020 te verhogen met een bedrag van 28 333 334 EUR 
in lopende prijzen, waardoor het totaalbedrag voor 2020 uitkomt op 145 miljoen EUR. Dit zal 
naar verwachting ook resulteren in extra betalingen van 3 miljoen EUR in 2020.

Deze wijziging van de GB-verordening is nodig omdat de specifieke toewijzing voor het YEI 
in artikel 92, lid 5, van de GB-verordening is vastgesteld. De verhoging in de bedragen van 
dat lid moet ook worden doorgevoerd in de totaalbedragen van artikel 91, lid 1, en bijlage VI. 

Wij begrijpen dat de door de begrotingsautoriteit vastgestelde verhoging van de begroting 
voor 2020 niet ten uitvoer kan worden gelegd zonder deze wijziging, die strikt beperkt blijft 
tot de aanpassingen die nodig zijn om de aanvullende middelen voor het YEI te verstrekken. 
De commissie EMPL stemt daarom in met deze technische wijziging.
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Voorts wordt in artikel 1, punt 2, van het voorstel verduidelijkt dat de desbetreffende 
bepalingen die zijn ingevoerd om de programmering van extra middelen voor het YEI in 2019 
te vergemakkelijken (door toe te staan dat tot 50 % van de extra middelen van de specifieke 
toewijzing wordt overgedragen naar het Europees Sociaal Fonds), ook van toepassing zullen 
zijn op de extra middelen voor het YEI in 2020. De commissie EMPL steunt ook deze 
technische verduidelijking.

Hoogachtend,

[handtekening]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Kopie: 
Johan VAN OVERTVELDT , Voorzitter van de Begrotingscommissie


