
PE652.786v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Ujednolicony dokument legislacyjny

EP-PE_TC1-COD(2020)0086

8.7.2020

***I
STANOWISKO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lipca 2020 r. w celu przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych 
na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
(EP-PE_TC1-COD(2020)0086)



- 1 -

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lipca 2020 r. 

w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów 

przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Opinia z dnia 10 czerwca 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku 
Urzędowym).

2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2020 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20131 

ustanowiono wspólne i ogólne przepisy mające zastosowanie do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

(2) W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 20202 zmieniono łączną 

kwotę zasobów na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych („YEI”) poprzez 

zwiększenie środków na zobowiązania w ramach szczególnej alokacji na YEI 

w 2020 r. o kwotę 28 333 334 EUR w cenach bieżących oraz zwiększenie łącznej 

kwoty środków na zobowiązania w ramach szczególnej alokacji na YEI na cały 

okres programowania do 4 556 215 406 EUR w cenach bieżących. 

(3) W 2020 r. dodatkowe zasoby w wysokości 23,7 mln EUR w cenach z 2011 r. 

finansowane są z łącznego marginesu na zobowiązania w ramach marginesu 

wieloletnich ram finansowych na lata 2014 - 2020.

(4) Z uwagi na pilną potrzebę zmiany programów wspierających YEI w celu 

uwzględnienia dodatkowych zasobów na szczególną alokację na YEI przed końcem 

2020 r., uznano za właściwe przewidzenie wyjątku od terminu ośmiu tygodni, 

o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych 

w Unii Europejskiej, załączonego do TUE, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1303/2013.

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia 

po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320).

2 Dz.U. L 57 z 27.2.2020, s. 1.
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej dostępne na 

zobowiązania budżetowe w okresie 2014–2020 wynoszą 330 105 627 309 

EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym 

w załączniku VI, z czego kwota 325 938 694 233 EUR stanowi zasoby ogólne 

przydzielone na EFRR, EFS i Fundusz Spójności, a kwota 4 166 933 076 EUR 

stanowi szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych. Na potrzeby programowania, a następnie włączenia do budżetu Unii, 

kwota zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

podlega indeksacji o 2 % rocznie.”;

2) art. 92 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasoby na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynoszą 4 166 933 

076 EUR, z czego kwota 23,7 mln EUR stanowi dodatkowe zasoby na 2020 r. 

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia w sprawie EFS zasoby te zostaną uzupełnione 

ukierunkowaną inwestycją z EFS.
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Państwa członkowskie, które korzystają z dodatkowych zasobów na 

szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą 

wystąpić z wnioskiem o przeniesienie maksymalnie 50 % dodatkowych 

zasobów do EFS, tak aby zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 rozporządzenia w 

sprawie EFS stanowiły one odpowiednie inwestycje ukierunkowane z EFS. 

Takie przeniesienie dokonywane jest w odniesieniu do odpowiednich kategorii 

regionów odpowiadających kategoryzacji regionów kwalifikujących się do 

zwiększenia szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 niniejszego rozporządzenia państwa 

członkowskie zwracają się o przeniesienie środków we wniosku o zmianę 

programu. Zasoby przydzielone na lata ubiegłe nie mogą być przenoszone.

Akapit drugi niniejszego ustępu stosuje się do dodatkowych zasobów 

przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych przyznanych w 2019 r. i 2020 r.”;

3) załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia.
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich.

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący



- 6 -

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VI

ROCZNY PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA NA LATA 2014–2020

Dostosowany roczny profil środków (łącznie z dodatkową alokacją na Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych)

2014 2015 2016 2017

EUR, ceny 
z 2011 r. 34 108 069 924

55 725 174 
682 46 044 910 736 48 027 317 164

2018 2019 2020 Ogółem

EUR, ceny 
z 2011 r. 48 341 984 652 48 811 933 191 49 046 236 960 330 105 627 309 

”


