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Vec: Stanovisko vo forme listu k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))

Vážený pán predseda,

obraciam sa na Vás ako na predsedu výboru REGI a spravodajcu k vyššie uvedenému 
legislatívnemu návrhu. Je mi známe, že Váš výbor sa rozhodol využiť zjednodušený postup 
stanovený v článku 52 ods. 1 a že Vaša správa bude prijatá 8. júna 2020.

Komisia predložila 25. mája 2020 nový návrh na pozmenenie súčasného nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach, NSU). Tento pozmeňujúci návrh sa 
týka rozpočtu na rok 2020 na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). 

Rozpočtové orgány sa v rámci každoročných rokovaní o rozpočte na rok 2020 rozhodli na 
jeseň 2019 zvýšiť osobitné pridelené prostriedky na YEI na rok 2020 o 28 333 334 EUR 
v bežných cenách viazaných rozpočtových prostriedkov, čím sa celková suma na rok 2020 
zvýši na 145 miliónov EUR. Odhaduje sa, že toto povedie v roku 2020 k dodatočným platbám 
vo výške 3 milióny EUR.

Táto zmena NSU je potrebná, pretože osobitné prideľovanie finančných prostriedkov YEI je 
stanovené v článku 92 ods. 5 NSU. Zvýšenie číselných údajov v uvedenom odseku sa musí 
odzrkadliť aj v celkových sumách v článku 91 ods. 1 a v prílohe VI. 

Domnievame sa, že rozpočtové navýšenie na rok 2020, o ktorom rozhodol rozpočtový orgán, 
sa nemôže vykonať bez tohto doplňujúceho návrhu, ktorý sa prísne obmedzuje na úpravy 
potrebné na zahrnutie dodatočných prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí. Výbor EMPL preto túto technickú zmenu podporuje.

Návrh ďalej objasňuje vo svojom článku 1 ods. 2, že ustanovenia, ktoré boli zavedené v roku 
2019 na ľahšie programovanie dodatočných zdrojov na YEI (tým, že umožňujú presun 
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dodatočných zdrojov do Európskeho sociálneho fondu až do výšky 50 %), sa budú uplatňovať 
aj v roku 2020, ako aj dodatočné prostriedky YEI. Výbor EMPL podporuje aj túto technickú 
zmenu.

S úctou

[podpis]

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
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Johan VAN OVERTVELDT predseda Výboru pre rozpočet


