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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2013. gada 25. jūlijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par grozījumu izdarīšanu vispārējā regulā par struktūrfondiem un Kohēzijas fondu1, lai 
mainītu ESF finanšu piešķīrumu Francijai, Itālijai un Spānijai. Tas tiks darīts ar mērķi risināt 
konkrētus jautājumus, kas izriet no sarunu par DFS 2014.–2020. gadam galīgā iznākuma un 
attiecas uz minētajām dalībvalstīm. 

Ir ierosināts par EUR 150 miljoniem palielināt šīm valstīm 2013. gadā paredzētās ESF 
apropriācijas bezdarba (jo īpaši jauniešu bezdarba) un sociālās atstumtības problēmu
risināšanai. Lai nodrošinātu apropriāciju palielinājuma efektivitāti un sekmētu programmu 
īstenošanu, Komisija ir ņēmusi vērā minēto dalībvalstu līdzekļu apguves spēju attiecībā uz 
diviem fonda mērķiem: konverģences mērķi un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķi.

Kompensācija tiks nodrošināta no 2007.–2013. gada līdzekļiem, un attiecīgās summas tiks 
darītas pieejamas, izmantojot elastības instrumentu un 2013. gada budžeta rezervi2.

Atzinuma autora ieteikumi attiecībā uz elastības instrumenta izmantošanu būs izklāstīti 
ziņojuma projektā, kuru autors izstrādā paralēli šim atzinumam un kurš attiecas uz 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta 
izmantošanu.

Priekšlikumā, par ko sniegts šis atzinums, ir ierosināts apropriāciju palielinājumu iestrādāt 
juridiskajā pamatā, grozot 18. pantu „Vispārējie resursi”, 19. pantu „Konverģences mērķa 
līdzekļi”, 20. pantu „Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa līdzekļi” un 
75. pantu „Budžeta saistības”, kā arī I pielikumu, kurā paredzēts saistību apropriāciju 
sadalījums pa gadiem, un II pielikumu, kurā izklāstīti resursu sadales kritēriji un 
metodoloģija.

Ņemot vērā to, ka bezdarba, jo īpaši jauniešu bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanai attiecīgajās dalībvalstīs ir vajadzīgi īpaši centieni, it sevišķi pašreizējās 
ekonomikas krīzes kontekstā, atzinuma autors atbalsta Komisijas priekšlikumu un iesaka to 
apstiprināt. 

Tā kā minētās saistību apropriācijas attiecas uz 2013. gadu un pašreizējie ESF piešķīrumi 
Francijai, Itālijai un Spānijai ir pilnībā iekļauti ES budžeta saistībās, atzinuma sagatavotājs 
uzsver, ka šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

******

                                               
1 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 
(OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).
2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu 
(COM(2013)559) un 2013. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts (COM(2013)557).
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Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt 
Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, apstiprinot Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrumu konkrētām dalībvalstīm.
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