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PR_COD_1app

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0206),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0145/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím 
lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality;

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 25. května 2020 předložila Komise další návrh na změnu stávajícího nařízení o 
společných ustanoveních týkající se financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí (YEI) v roce 2020.

Iniciativa YEI poskytuje podporu mladým lidem, kteří žijí v regionech, kde nezaměstnanost 
mladých v roce 2012 přesahovala 25 %. V roce 2017 byly navýšeny finanční prostředky pro 
ty regiony, kde nezaměstnanost mladých lidí v roce 2016 přesahovala 25 %.

Iniciativa YEI podporuje mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní, neúčastní se vzdělávání ani 
odborné přípravy, a to včetně dlouhodobě nezaměstnaných a těch, kteří nejsou registrováni na 
úřadech práce. Zajišťuje, aby v těch částech Evropy, kde jsou problémy nejzávažnější, 
dostávali mladí lidé cílenou podporu. Iniciativa YEI obecně financuje odbornou přípravu, 
stáže, umisťování do zaměstnání a další vzdělávací kurzy vedoucí ke kvalifikaci.

Iniciativa YEI je součástí záruky pro mladé lidi, což je program, jehož prostřednictvím 
členské státy provádějí opatření zajišťující, aby mladí lidé do 25 let obdrželi kvalitní nabídku 
zaměstnání, další vzdělávání, odbornou přípravu nebo stáž do čtyř měsíců od okamžiku, kdy 
dokončili školu nebo ztratili zaměstnání.

Část zvláštního přídělu na YEI na rok 2020 byla dříve předsunuta na rok 2018. Bylo také 
odsouhlaseno zvýšení zvláštního přídělu na YEI na rok 2019 o 116,7 milionu EUR, tentokrát 
bez odpovídajícího snížení v přídělu na rok 2020.

Rozpočtové orgány se v rámci výročních jednání pro rok 2020 rozhodly navýšit zvláštní 
příděl pro YEI na rok 2020 o částku 28 333 334 EUR v běžných cenách, a celková částka pro 
rok 2020 by tedy měla činit 145 milionů EUR.

Tato změna nařízení o společných ustanoveních je nezbytná, protože zvláštní příděl na YEI je 
stanoven ve znění nařízení v čl. 92 odst. 5. Zvýšení částek v tomto odstavci se musí projevit i 
v celkových částkách v čl. 91 odst. 1 a příloze VI. Bez této změny nelze navýšení prostředků 
v rozpočtu na rok 2020 provést.

Komise navíc navrhuje, aby se ustanovení zavedená v roce 2019 za účelem snazšího 
plánování dodatečných zdrojů pro YEI umožněním převodu až 50 % dodatečných zdrojů do 
Evropského sociálního fondu použila i v roce 2020.

Výbor pro regionální rozvoj se tedy rozhodl zvolit pro tuto textově nevýznamnou změnu 
nařízení o společných ustanoveních zjednodušený postup a zpravodajem ustanovil svého 
předsedu. Zpravodaj navrhuje urychlené přijetí návrhu beze změn.


