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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2013 m. liepos 25 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas bendras reglamentas dėl struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo1 ir pagal kurį keičiami finansiniai ESF asignavimai Prancūzijai, Italijai ir 
Ispanijai. Taip siekiama spręsti tam tikrus klausimus, susijusius su derybų dėl 2014–2020 m. 
DFP galutiniais rezultatais, darančiais poveikį šioms valstybėms narėms.

Siūloma prie 2013 m. ESF įsipareigojimų Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai pridėti 
150 mln. EUR asignavimų, kad būtų sprendžiami konkretūs nedarbo, ypač jaunų žmonių 
nedarbo, ir socialinės atskirties klausimai. Siekdama užtikrinti didesnių asignavimų 
veiksmingumą ir palengvinti programos įgyvendinimą Komisija atsižvelgė į atitinkamų 
valstybių narių gebėjimą įsisavinti lėšas, skirtas dviem fondų tikslams: konvergencijos ir 
regioninio konkurencingumo ir užimtumo.

Kompensacija teikiama iš 2007–2013 m. laikotarpio biudžeto, o sumos skirtos pagal 
lankstumo priemonę ir atsižvelgiant į likusią 2013 m. biudžeto maržą2.

Nuomonės referento rekomendacijos, susijusios su lankstumo priemonės mobilizavimu, bus 
pristatytos jo pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 
lankstumo priemonės mobilizavimo projekte, kuris rengiamas tuo pačiu metu kaip ir ši 
nuomonė.

Šio pasiūlymo dėl asignavimų padidinimo teisinis pagrindas nustatomas pakeičiant 18 
straipsnį „Visos lėšos“, 19 straipsnį „Konvergencijos tikslui skirtos lėšos“, 20 straipsnį 
„Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslui skirtos lėšos“ ir 75 straipsnį „Biudžetiniai 
įsipareigojimai“, taip pat I priedą dėl įsipareigojimų asignavimų metinio paskirstymo ir II 
priedą dėl išteklių paskirstymo kriterijų ir metodologijos.

Atsižvelgdamas į ypatingas pastangas, kurios reikalingos siekiant kovoti su nedarbu, ypač 
jaunimo nedarbu, ir su skurdu bei socialine atskirtimi atitinkamose valstybėse narėse, ypač 
dabartinės ekonomikos krizės sąlygomis, nuomonės referentas remia Komisijos pasiūlymą ir 
rekomenduoja jį patvirtinti.

Kadangi šie įsipareigojimų asignavimai yra susiję su 2013 m. ir dabartiniai ESF asignavimai 
Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai jau visapusiškai įtraukti į ES biudžetą, nuomonės referentas 
pabrėžia, kad šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti, kad Parlamentas 
priimtų per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą dėl Europos 
                                               
1 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).
2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo 
COM(2013) 559 ir 2013 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas COM(2013) 557.
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