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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT,

vastu võetud esimesel lugemisel 8. juulil 2020. aastal, 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega 

muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette 

nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

pärast konsuteerimist Regioonide Komiteega, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

1 10. juuni 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta seisukoht.
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/20131 on kehtestatud ühised 

üldnormid, mida kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes. 

(2) Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarves2 muudeti noorte tööhõive algatusele 

eraldatavate vahendite kogusummat, suurendades noorte tööhõive algatuse jaoks 

2020. aastaks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise kulukohustuste assigneeringuid 

28 333 334 euro võrra jooksevhindades ning suurendades kogu programmiperioodiks 

noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks ette nähtud kulukohustuste 

assigneeringute kogusummat 4 556 215 406 euroni jooksevhindades. 

(3) 2020. aasta puhul rahastatakse täiendavaid vahendeid 23,7 miljoni euro väärtuses 

2011. aasta hindades kulukohustuste koguvarust 2014.–2020. aasta mitmeaastase 

finantsraamistiku piires.

(4) Võttes arvesse, et noorte tööhõive algatust toetavaid programme on vaja muuta 

kiiresti, et lisada täiendavad vahendid noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelise eraldise 

jaoks enne 2020. aasta lõppu, on asjakohane teha erand kaheksa nädala pikkusest 

tähtajast, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise 

lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 

(riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(5) Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 1303/2013 vastavalt muuta,

(6) Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, 
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

2 ELT L 57, 27.2.2020, lk 1.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 91 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Eelarveliste kulukohustuste täitmiseks perioodil 2014–2020 ette nähtud 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse rahalised vahendid on 

330 105 627 309 eurot 2011. aasta hindades vastavalt VI lisas toodud jaotusele 

aastate kaupa; sellest 325 938 694 233 eurot on eraldatud ERFi, ESFi ja 

Ühtekuuluvusfondi jaoks ning 4 166 933 076 eurot on sihtotstarbeline eraldis 

noorte tööhõive algatuse jaoks. Programmitöö ja edasise liidu üldeelarvesse 

lisamise tarvis korrigeeritakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse vahendeid aastas 2 % indeksiga.“

2) Artikli 92 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Noorte tööhõive algatuse jaoks eraldatakse vahendeid 4 166 933 076 EUR 

ulatuses, millest 23,7 miljonit eurot moodustavad täiendavad vahendid 

2020. aastaks. Neid vahendeid täiendavad ESFi sihipärased investeeringud 

vastavalt ESFi määruse artiklile 22.
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Liikmesriigid, kes saavad kasutada täiendavaid vahendeid noorte tööhõive 

algatuse sihtotstarbelise eraldise jaoks, võivad taotleda kuni 50 % täiendavate 

vahendite ülekandmist ESFi, et need moodustaksid vastavad ESFi sihipärased 

investeeringud, nagu on nõutud ESFi määruse artikli 22 lõikes 1. Selline 

ülekanne tehakse piirkonnakategooriatesse, mis on vastavuses noorte tööhõive 

algatuse sihtotstarbelise eraldise suurendamise tingimustele vastavate 

piirkondade kategooriatega. Liikmesriigid taotlevad ülekandmist programmi 

muutmise taotlusega vastavalt käesoleva määruse artikli 30 lõikele 1. 

Eelmistele aastatele eraldatud vahendeid ei tohi üle kanda.

Käesoleva lõike teist lõiku kohaldatakse noorte tööhõive algatuse 

sihtotstarbelise eraldise kõigi täiendavate vahendite suhtes, mis on eraldatud 

2019. ja 2020. aastal.“

3) VI lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.
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Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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LISA

„VI LISA

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUTE JAOTUS AASTATE KAUPA AASTATEL 

2014–2020

Korrigeeritud jaotus aastate kaupa (sh noorte tööhõive algatuse jaoks ettenähtud lisatoetus)

2014 2015 2016 2017

Eurodes, 2011. 
aasta hindades 34 108 069 924 55 725 174 682 46 044 910 736 48 027 317 164

2018 2019 2020 Kokku

Eurodes, 2011. 
aasta hindades 48 341 984 652 48 811 933 191 49 046 236 960 330 105 627 309 

“


