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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített 
források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0206),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 177. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0145/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a 
Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. Mivel sürgősségi okokból megalapozott, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az 
arányosság alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolc 
hetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

2020. május 25-én a Bizottság további javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló 
jelenlegi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 2019. évi 
finanszírozása tekintetében történő módosítása céljából.

Az IFK az olyan régiókban élő fiataloknak nyújt támogatást, ahol az ifjúsági munkanélküliség 
magasabb volt 25%-nál 2012-ben. 2017-ben megemelték az azon régióknak nyújtott 
támogatás összegét, ahol az ifjúsági munkanélküliség magasabb volt 25%-nál 2016-ban.

Az IFK a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat 
támogatja, köztük a hosszú távú munkanélkülieket és azokat, akik nincsenek álláskeresőként 
regisztrálva. Az IFK biztosítja, hogy a fiatalok célzott támogatásban részesüljenek Európa 
azon részein, amelyek a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe. Az IFK általánosságban 
véve tanulószerződéses gyakorlati képzés, gyakornoki képzés, munkaközvetítés, valamint 
szakképesítést adó továbbképzések nyújtását támogatja.

Az IFK az ifjúsági garancia része, amely rendszer révén a tagállamok olyan intézkedéseket 
hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 25 év alatti fiatalok minőségi foglalkoztatásban, 
továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, vagy gyakornoki 
munkát végezzenek az iskola befejezése vagy a munkanélkülivé válás után négy hónapon 
belül.

Előzőleg az IFK 2020-ra szóló elkülönített előirányzatának egy részét előreütemezték 2018-
ra. Ugyancsak jóváhagyták az IFK elkülönített előirányzatának 116,7 millió EUR összegű 
növelését 2019-re, anélkül hogy ennek megfelelően csökkentették volna a 2020-ra szóló 
előirányzatot.

A költségvetési hatóságok a 2020-ra vonatkozó éves tárgyalások keretében úgy határoztak, 
hogy folyó árakon 28 333 334 EUR összeggel növelik az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés számára 2020-ra elkülönített előirányzatot, így a 2020. évi teljes összeg 145 
millió EUR összegre emelkedik.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a 
rendelet szövegében (92. cikk (5) bekezdés) rögzített egyedi előirányzata van. Az említett 
bekezdésben szereplő összeg növekedésének meg kell jelennie a 91. cikk (1) bekezdésében és 
a VI. mellékletben szereplő teljes összegben is. E módosítás nélkül nem lehet végrehajtani a 
2020. évi költségvetési emelést.

Ezen túlmenően a Bizottság javasolja, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
kiegészítő forrásainak programozását – a kiegészítő források legfeljebb 50%-a Európai 
Szociális Alapba történő átcsoportosításának lehetővé tétele révén – megkönnyítő, 2019-ben 
bevezetett rendelkezések 2020-ban is alkalmazandók legyenek.

A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért úgy határozott, hogy az egyszerűsített eljárást követi 
a közös rendelkezésekről szóló rendelet szövegének e minimális módosításához, az elnököt 
jelölve ki előadónak. Az előadó a javaslat gyors, módosítások nélküli elfogadását javasolja.


