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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linker kolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke 
toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0206),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0145/2020),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken, en de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over 
te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van het Protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van 
acht weken;

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Op 25 mei 2020 heeft de Commissie een nader voorstel ingediend tot wijziging van de 
huidige verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) met betrekking tot de 
financiering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) in 2020.

Via het YEI wordt ondersteuning geboden aan jongeren in regio's waar het 
jeugdwerkloosheidspercentage in 2012 hoger lag dan 25 %. In 2017 werd besloten de 
middelen te verhogen voor regio's waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2016 hoger lag 
dan 25 %.

Het YEI ondersteunt jongeren die niet werken, studeren of een opleiding volgen (NEET’s), 
met inbegrip van jongeren die langdurig werkloos zijn en jongeren die niet als werkzoekende 
staan ingeschreven. Het YEI zorgt ervoor dat, in de Europese gebieden waar de meeste 
moeilijkheden overwonnen moeten worden, jongeren kunnen rekenen op ondersteuning op 
maat. Het YEI financiert leerlingplaatsen, stages, arbeidsbemiddeling en vervolgopleidingen 
met als doel het behalen van een kwalificatie.

Het YEI maakt deel uit van de jongerengarantie, een regeling die de lidstaten verplicht 
maatregelen in te voeren om ervoor te zorgen dat jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden 
nadat zij de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden een kwalitatief goede baan, 
vervolgonderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aangeboden krijgen.

Eerder was al een gedeelte van de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2020 vervroegd 
naar 2018. Ook voor 2019 is een verhoging (van 116,7 miljoen EUR) van de specifieke 
toewijzing voor het YEI vastgesteld, maar dan zonder de bijbehorende verlaagde toewijzing 
voor 2020.

De begrotingsautoriteiten hebben in het kader van de jaarlijkse onderhandelingen over de 
begroting 2020 besloten de specifieke toewijzing voor het YEI voor 2020 te verhogen met een 
bedrag van 28 333 334 EUR in lopende prijzen, waardoor het totaalbedrag voor 2020 uitkomt 
op 145 miljoen EUR.

Deze wijziging in de GB-verordening is nodig omdat de specifieke toewijzing voor het YEI 
uiteen is gezet in de tekst van de verordening, in artikel 92, lid 5. De verhoging van de 
bedragen in dat lid moet ook worden doorgevoerd in de totaalbedragen in artikel 91, lid 1, en 
bijlage VI. De budgettaire verhoging voor 2020 kan niet worden uitgevoerd zonder deze 
wijziging.

De Commissie stelt daarnaast voor dat de bepalingen die in 2019 zijn ingevoerd om de 
programmering van extra middelen voor het YEI te vergemakkelijken (door toe te staan dat 
tot 50 % van de extra middelen naar het Europees Sociaal Fonds wordt overgedragen), ook 
van toepassing zullen zijn in 2020.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft daarom besloten de vereenvoudigde procedure te 
volgen voor deze tekstueel gezien kleine wijziging van de GB-verordening, met haar 
voorzitter als rapporteur. De rapporteur stelt voor het voorstel spoedig aan te nemen, zonder 
wijzigingen.


