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Assunto: Parecer, sob a forma de carta, sobre a proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que 
respeita aos recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Ex.ª na sua qualidade de presidente da Comissão REGI e relator da proposta 
legislativa em epígrafe. Tomei conhecimento de que a comissão a que V. Ex.ª preside optou 
pela aplicação do processo simplificado previsto no artigo 52.º, n.º 1, e de que o seu relatório 
será aprovado em 8 de junho de 2020.

Em 25 de maio de 2020, a Comissão apresentou uma nova proposta de alteração do atual 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (Regulamento Disposições Comuns, ou RDC). A referida 
alteração diz respeito ao orçamento de 2020 para a Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ). 

No outono de 2019, as autoridades orçamentais decidiram, no contexto das negociações 
anuais para o orçamento para 2020, aumentar num montante de 28 333 334 EUR, a preços 
correntes, as dotações de autorização específicas da IEJ para 2020, o que eleva o montante 
global de 2020 a 145 milhões de EUR. Estima-se também que tal resulte em pagamentos 
adicionais de 3 milhões de EUR em 2020.

Esta alteração do RDC é necessária, uma vez que a dotação específica da IEJ está prevista no 
artigo 92.º, n.º 5, do RDC. O aumento dos montantes indicados nesse número deve ser 
refletido igualmente nos montantes totais constantes do artigo 91.º, n.º 1, e do anexo VI. 

Entendemos que o aumento do orçamento para 2020, decidido pela autoridade orçamental, 
não pode ser implementado sem esta alteração, que se limita estritamente às alterações 
necessárias para ter em conta a dotação adicional da IEJ. Por conseguinte, a Comissão EMPL 
apoia esta alteração técnica.
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A proposta clarifica ainda, no artigo 1.º, n.º 2, que serão igualmente aplicadas aos recursos 
suplementares da IEJ para 2020 as disposições introduzidas em 2019 para facilitar a 
programação dos recursos suplementares da IEJ (através da autorização da transferência 
até 50 % dos recursos suplementares para o Fundo Social Europeu). A Comissão EMPL apoia 
também esta clarificação técnica.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

[assinatura]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Cópia: 
Johan VAN OVERTVELDT Presidente da Comissão dos Orçamentos


