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Przedmiot: Opinia w formie pisma dotycząca wniosek w sprawie rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów 
przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych (COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zwracam się do Pana jako przewodniczącego komisji REGI i sprawozdawcy w związku z 
wyżej wymienionym wnioskiem ustawodawczym. Rozumiem, że komisja REGI zdecydowała 
się na zastosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 52 ust. 1 Regulaminu, oraz 
że sprawozdanie zostanie przyjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.

W dniu 25 maja 2020 r. Komisja przedłożyła nowy wniosek dotyczący zmiany obecnego 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów). 
Zmiana ta dotyczy budżetu na 2020 r. na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Podczas dorocznych negocjacji dotyczących roku 2020 organy władzy budżetowej 
postanowiły na jesieni 2019 r. zwiększyć szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w roku 2020 o kwotę 28 333 334 EUR w cenach bieżących w 
środkach na zobowiązania, co oznacza, że całkowita kwota na 2020 r. wynosi 145 mln EUR. 
Szacuje się, że spowoduje to dodatkowe płatności w wysokości 3 mln EUR w 2020 r.

Ta zmiana rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów jest wymagana, ponieważ na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przewidziano szczególną alokację określoną 
w art. 92 ust. 5 rozporządzenia. Zwiększenie środków przewidzianych we wspomnianym 
ustępie musi również znaleźć odzwierciedlenie w łącznych kwotach określonych w art. 91 
ust. 1 i w załączniku VI. 

Rozumiemy, że zdecydowane przez organy władzy budżetowej zwiększenie budżetu na 2020 
r. nie może zostać wdrożone bez tej zmiany, która jest ściśle ograniczona do modyfikacji 
niezbędnych do uwzględnienia dodatkowej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
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młodych. Komisja EMPL popiera zatem tę poprawkę techniczną.

Ponadto w art. 1 ust. 2 wniosku zaproponowano, aby odpowiednie przepisy wprowadzone w 
celu ułatwienia programowania dodatkowych środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych w 2019 r. (poprzez umożliwienie przeniesienia do 50 % dodatkowych środków 
do Europejskiego Funduszu Społecznego) będą miały zastosowanie do dodatkowych zasobów 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych również w 2020 r. Komisja EMPL popiera 
również tę poprawkę techniczną.

Z wyrazami szacunku

[podpis]
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Przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
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