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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 25. juulil 2013 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi üldmäärust1 ning mis 
muudab ESFist Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale eraldatavaid rahalisi vahendeid. Selle 
eesmärk on käsitleda teatavaid küsimusi, mis tulenevad mitmeaastase finantsraamistiku 
(2014–2020) läbirääkimiste lõpptulemusest ja mõjutavad nimetatud liikmesriike. 

Tehakse ettepanek lisada ESFi 2013. aasta kulukohustustele Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania 
jaoks 150 miljoni euro suurune assigneering, et käsitleda tööpuuduse, eriti noorte tööpuuduse, 
ning sotsiaalse tõrjutuse probleeme. Selleks et tagada assigneeringute suurendamise 
tulemuslikkus ning hõlbustada programmide elluviimist, on komisjon võtnud arvesse 
asjaomaste liikmesriikide võimet kasutada fondide vahendeid selleks, et täita kahte eesmärki: 
lähenemiseesmärki ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärki. 

Hüvitis makstakse perioodi 2007–2013 vahenditest ning väljamaksed tehakse 
paindlikkusinstrumenti ja 2013. aasta eelarve varu kasutades2. 

Raportööri soovitused paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta esitatakse raporti 
projektis ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta, mis koostatakse samaaegselt käesoleva 
arvamusega.

Käesolev ettepanek lisab assigneeringute suurendamise õiguslikule alusele, muutes artikleid 
18 (koguvahendid), 19 (lähenemiseesmärgi vahendid), 20 (piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive eesmärgi vahendid) ja 75 (eelarvelised kulukohustused), samuti I lisa
(kulukohustuste assigneeringute jaotus aastate kaupa) ja II lisa (vahendite eraldamise 
kriteeriumid ja metoodika).

Võttes arvesse erilisi jõupingutusi, mida on vaja võitluseks tööpuuduse, eriti noorte 
tööpuuduse, ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu asjaomastes liikmesriikides, eriti seoses 
praeguse majanduskriisiga, toetab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut ning soovitab 
selle heaks kiita. 

Arvestades, et need kulukohustuste assigneeringud puudutavad 2013. aastat ning et 
olemasolevad ESFi eraldised Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale on ELi eelarves täielikult 
kulukohustustega kaetud, rõhutab arvamuse koostaja, et määrus peaks võimalikult kiiresti 
jõustuma.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil teha Euroopa Parlamendile 
                                               
1 Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).
2 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta 
(COM(2013) 559) ning 2013. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 7 (COM(2013) 557).
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ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 
1083/2006 seoses teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavate rahaliste 
vahenditega.
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