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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT 

fastställd vid första behandlingen den 29 april 2015  

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om 

ändring av förordning (EU) nr 1304/2013, vad gäller ett ytterligare inledande förskott 

till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 164,  

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,  

efter att ha hört Regionkommittén, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och 

                                                 
1  Yttrande av den 18 mars 2015 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
2  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 april 2015. 
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av följande skäl: 

(1) Mot bakgrund av den höga och ihållande ungdomsarbetslösheten i unionen inrättades 

sysselsättningsinitiativet för unga för att ge stöd till unga som, i de hårdast drabbade 

regionerna, varken arbetar eller studerar. För att få ett snabbt svar i kampen mot 

ungdomsarbetslösheten fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1303/20131 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/20132 

bestämmelser för att möjliggöra ett snabbare utnyttjande av medel som anslagits till 

sysselsättningsinitiativet för unga, bland annat anslag av alla resurser under de första 

två åren av programperioden, möjligheten att anta operativa program för 

sysselsättningsinitiativet för unga innan det partnerskapsavtal som avses i förordning 

(EU) nr 1303/2013 överlämnas till kommissionen och fastställa stödberättigande för 

utgifter som uppkommit i samband med insatser inom ramen för 

sysselsättningsinitiativet för unga från och med den 1 september 2013. 

(2) De budgetbegränsningar som medlemsstaterna står inför och bristen på tillgänglig 

finansiering under den inledande etappen av programperioden har orsakat betydande 

förseningar av genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga. I förordning 

(EU) nr 1303/2013 fastställdes de nivåer för det inledande förskottet som ska betalas 

för att säkerställa att medlemsstaterna har tillräckliga medel för att ge stödmottagarna 

stöd från början av genomförandet av de operativa programmen. I fråga om 

sysselsättningsinitiativet för unga har dessa belopp bedömts vara otillräckliga för att 

åstadkomma nödvändiga betalningar till stödmottagare för genomförandet av 

insatserna. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 

om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 

fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och 

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 

347, 20.12.2013, s. 320). 
2  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 

om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 

1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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(3) För att kunna hantera de budgetbegränsningar medlemsstaterna står inför i början av 

programperioden och med hänsyn till det brådskande behovet av att ta itu med 

ungdomsarbetslösheten och den specifika karaktären hos sysselsättningsinitiativet för 

unga, bör det fastställas bestämmelser som kompletterar förordning (EU) 

nr 1303/2013 för att öka det inledande förskott som betalas till operativa program 

som får stöd genom sysselsättningsinitiativet för unga under 2015. För att säkerställa 

att medlemsstaterna har tillräckliga medel för utbetalningar till stödmottagare som 

ansvarar för genomförandet av insatser mot ungdomsarbetslösheten, bör ett 

ytterligare inledande förskott från det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet 

för unga betalas under 2015 för operativa program som stöds genom det initiativet, 

för att komplettera de förskott som betalas ut i enlighet med förordning (EU) 

nr 1303/2013.   

(4) För att säkerställa att det ytterligare inledande förskottet används för ett omedelbart 

genomförande av sysselsättningsinitiativet för unga, bör detta belopp betalas tillbaka 

till kommissionen om unionens bidrag från sysselsättningsinitiativet för unga inte når 

upp till en tillräcklig nivå i ansökningar om mellanliggande betalning som lämnats in 

till kommissionen inom 12 månader efter ikraftträdandet av denna förordning.  
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(5) För att möjliggöra en skyndsam tillämpning av de åtgärder som föreskrivs i denna 

förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

(6) Förordning (EU) nr 1304/2013 bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I förordning (EU) nr 1304/2013 ska följande artikel införas: 

”Artikel 22a 

Utbetalning av ett ytterligare inledande förskott till operativa program som får stöd från 

sysselsättningsinitiativet för ungdomar 

1. Utöver det inledande förskott som betalats ut i enlighet med artikel 134.1 b i 

förordning (EU) nr 1303/2013 ska ett ytterligare inledande förskott från det särskilda 

anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga betalas ut under 2015 för alla operativa 

program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga, oavsett form av 

programplanering i enlighet med artikel 18 i den här förordningen, i syfte att öka det 

inledande förskottet från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga 

till 30 % (nedan kallat ytterligare inledande förskott). 

2. För beräkningen av det ytterligare inledande förskottet ska de belopp som betalas från 

det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga till det operativa 

programmet i enlighet med artikel 134.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013 dras av. 
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3. Om en medlemsstat den …* inte har lämnat in ansökningar om mellanliggande 

betalning i vilka unionens bidrag från sysselsättningsinitiativet för unga är minst 50 % 

av det ytterligare inledande förskottet, ska det till kommissionen återbetala hela det 

förskott som betalats ut i enlighet med punkt 1. Bidraget från det särskilda anslaget för 

sysselsättningsinitiativet för unga till det berörda operativa programmet ska inte 

påverkas av en sådan återbetalning.” 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i 

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar 

Ordförande       Ordförande 

 

                                                 
*  EUT: vänligen för in datumet: 12 månader efter ikraftträdandet av denna förordning. 


