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Lisabonos sutartimi pripažįstama finansinės programos, kaip Europos Sąjungos biudžeto 
struktūros pagrindo, svarba ir ja Europos Sąjungos teisės sistemoje galiausiai įtvirtinama 
daugiametės finansinės programos patirtis ir nuostatos dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
bei biudžetinės drausmės.

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatoma DFP, yra teisinė sistema, kuria nustatomos 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų metinės viršutinės ribos pagal 2014–2020 m. išlaidų 
kategorijas ir įtvirtinamos nuostatos, kuriomis palengvinama metinė biudžeto procedūra. 
Pasiūlymu, prie kurio pridedamas pasiūlymas dėl naujo Tarpinstitucinio susitarimo, į 
nacionalinę teisę perkeliamas Komisijos komunikatas „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, 
kuriuo nustatomos naujo ES biudžeto struktūros ir prioritetų gairės. 

Pasiūlymo dėl DFP priede nustatomi įsipareigojimai, kurie negali viršyti 1,05 proc. ES BNP, 
o mokėjimai negali viršyti 1 proc. ES BNP. Viršutinė riba nustatyta ties 2013 m. (2011 m. 
kainų) skaičių lygiu. Vis dėlto tam tikras lankstumas užtikrinamas tokiomis lankstumo 
priemonėmis kaip Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, kurio lėšas 
galima sutelkti viršijant viršutinę ribą. Panašiai metinės viršutinės ribos gali būti viršijamos 
vykdant procedūrą, kuria iš ES biudžeto teikiamos garantijos paskoloms pagal Europos 
finansinės padėties stabilizavimo priemonę. Be to, pasiūlyme dėl DFP apibrėžiamos nuostatos 
dėl finansinės programos, sanglaudos politikos, patikslinimų, patikslinimų, susijusių su 
pernelyg dideliu valstybės deficitu ir įgyvendinimu, taip pat patikslinimų ES plėtros arba 
Sutarties persvarstymo atveju. 

Procedūriniai aspektai

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 312 straipsnį laikantis specialios 
teisėkūros procedūros Taryba turi priimti reglamentą, pagal kurį būtų nustatoma daugiametė 
finansinė programa (DFP).

Pagal šią procedūrą Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, patvirtintą absoliučia 
dauguma, sprendžia vieningai.

Pagal pritarimo procedūrą, kuri reglamentuojama 81 straipsnyje, Parlamentas priima 
sprendimą, remdamasis atsakingo komiteto – šiuo atveju Biudžeto komiteto – rekomendacija, 
kurioje siūloma pritarti šiam teisės aktui arba jį atmesti. Sprendimas priimamas balsuojant 
vieną kartą. Jokie pakeitimai negali būti teikiami. Komitetas priima sprendimą 
rekomendacijos plenariniam posėdžiui forma, kuriame pateikiama teisėkūros rezoliucija, 
kurioje siūloma atmesti aktą arba jam pritarti.

Pagal grupės ryšiams palaikyti1 suteiktus įgaliojimus Europos Parlamento vardu derybas veda 
EP derybų grupė.

Dabartinių EP įgaliojimų deryboms pagrindas yra 2011 m. birželio 8 d. Parlamento rezoliucija 

                                               
1 Grupei ryšiams palaikyti, kurią sudaro Biuras ir Biudžeto komiteto koordinatoriai, pirmininkauja EP 
pirmininkas. Derybų grupės nariai yra pranešėjai DFP ir Tarpinstitucinio susitarimo tema A. Lamassoure, 
R. Boge ir I. Kalfin ir pranešėjai nuosavų išteklių dokumentų rinkinio tema J. L. Dehaene ir A. Jensen.
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dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai1. Vis dėlto Biudžeto komitetas gali numatyti, kad bus priimtas 
preliminarus pranešimas (81 straipsnio 3 dalis), kuriame bus atnaujintos rekomendacijos, 
atsižvelgiant į derybas, vykstančias su Taryba. Šiuo metu nėra aišku, ar Biudžeto komitetas 
priims sprendimą rengti preliminarų pranešimą. 

Taryboje DFP aptariama Bendrųjų reikalų taryboje. Tarybai pirmininkaujanti Danija numatė 
tam tikrus techninio ir politinio pobūdžio susitikimus siekiant parengti derybų dokumentą, 
kuriame pateikiami sutarti principai (nenurodant skaičių), kurie 2012 m. liepos mėn. bus 
pateikti Europos Vadovų Tarybai. 

Specializuotų komitetų indėlis

Specializuoti komitetai turi teikti pranešimus dėl konkrečių finansinių priemonių ir apibrėžti 
sektorių prioritetus atitinkamose politikos srityse. Komitetai skatinami laiku (pageidautina iki 
vasaros) balsuoti dėl pranešimų projektų. Vis dėlto pranešimų priėmimas plenariniame 
posėdyje turėtų būti atidėtas, kol pasibaigs derybos ir bus pasiektas susitarimas dėl viso 
dokumentų paketo. Be to, apskritai rekomenduojama, kad kol kas specializuoti komitetai 
nevestų derybų su Taryba dėl finansinių paketų, o dėl jų būtų sutarta, kai bus pasiektas 
susitarimas dėl daugiametės finansinės programos. 

Nepaisant to pranešėja mano, kad ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos, kurioje 
Komisija pasiūlė specifinį finansinį paketą, atžvilgiu Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
turėtų priimti sprendimą dėl skaičių, siekiant išlaikyti nuoseklumą tarp finansavimo ir 
priemonių taikymo masto bei tikslų. Žinoma, tai turėtų būti tik rekomendacija ir susitarimas 
su Taryba dėl finansinio paketo bus pasiektas tik patvirtinus daugiametę finansinę programą.

Derybų grupės ir specializuotų komitetų darbas bus koordinuojamas rengiant reguliarius 
susitikimus su pranešėjais DFP 2014–2020 m. tema. Užimtumo ir socialinių reikalų komitete 
įvairių iniciatyvų ir bendro požiūrio dėl DFP koordinavimą atlieka Ad Hoc darbo grupė dėl 
DFP ir struktūrinių fondų, kurią koordinatoriai sukūrė 2012 m. vasario mėn.

Aptariami skaičiai

2014–2020 m. laikotarpiu užimtumo ir socialinių reikalų sričiai pagal išlaidų kategoriją 
„Pažangus ir integracinis augimas“ Komisija siūlo skirti šias sumas:  

Iš ES biudžeto:

84 mlrd. EUR Europos socialiniam fondui

958,19 mln. EUR ES socialinių pokyčių ir inovacijų programai (SPIP)

                                               
1 P7_TA(2011) 0266, grindžiamas Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos 
Sąjungos po 2013 m. komiteto (SURE) pranešimu. Komitetas įsteigtas, be kita ko, siekiant apibrėžti Parlamento 
politinius prioritetus teisėkūros ir biudžeto srityse, kurie būtų įtraukti į DFP po 2013 m.
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Ne iš ES biudžeto (lėšos sutelkiamos iš nepanaudotų biudžeto eilučių):

3 mlrd. EUR Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (ūkininkams remti 
gali būti skirta ne daugiau kaip 2,7 mlrd. EUR)

Kitos Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui reikšmingos ES biudžeto programos:

17299 mln. EUR „Erasmus visiems“ (ne mažiau kaip 17 proc. sumos turi būti skirta 
profesiniam rengimui ir mokymui bei suaugusiųjų mokymui)

439 mln. EUR Teisių ir pilietybės programai

ES agentūros:

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai

Europos profesinio mokymo plėtros centrui

Europos mokymo fondui

SURE pranešime pateiktos rekomendacijos – dabartiniai įgaliojimai deryboms

Pagal 2011 m. birželio 8 d. Parlamento rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė 
finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai1 rengiant kitą 
DFP strategija „Europa 2020“ turėtų būti svarbiausias politikos formavimo pagrindas. Todėl 
struktūroje turėtų būti atspindėti strategijos „Europa 2020“ pažangumo, tvarumo ir visa 
apimančio augimo aspektai ir skatinamas jų politinis matomumas. Pagal rekomendaciją visas 
vidaus politikos šakas reikėjo sutelkti vienoje išlaidų kategorijoje „Europa 2020“. Pasiūlyme 
dėl DFP Komisija į šį pasiūlymą neatsižvelgė.

Rezoliucijoje pabrėžta, kad ES biudžeto pridedamoji vertė turėtų būti parodyta sprendžiant 
struktūrines problemas, su kuriomis susiduria didžioji dalis valstybių narių, pvz., neoptimali 
gamyba, didelė valstybės skola, struktūrinis nedarbas, mažas darbo judumas ir įgūdžių 
neatitiktis darbo rinkoje bei padidėjęs spaudimas gerovės sistemoms. Siekiant išspręsti 
nedarbo problemą daugiausia ES biudžeto lėšų turėtų būti skirta gerai veikiančioms darbo 
rinkoms remti, socialinėms sąlygoms siekiant didinti užimtumo veiksmingumą gerinti, 
padoriam darbui skatinti, darbuotojų teisėms visoje Europoje užtikrinti ir tikslingoms skurdo 
mažinimo priemonėms remti.  

Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

Rezoliucijoje pripažįstamas labai svarbus sanglaudos politikos, įskaitant Europos socialinį 
fondą, vaidmuo siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, atsižvelgiant į jos horizontalų 
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pobūdį. Šiuo aspektu svarbūs elementai apima integracinės politikos metodą, geresnį 
koordinavimą siekiant sumažinti bereikalingą dubliavimą, didesnės įvairių fondų sąveikos 
užtikrinimą, ES ir nacionalinių išteklių sutelkimą siekiant įgyvendinti nedidelį prioritetų 
skaičių ir projektus, kurie Europai yra tikrai reikšmingi. Sukurti bendrą strateginę programą, 
pagal kurią būtų nustatyti bendri visų struktūrinių fondų prioritetai, yra svarbus žingsnis šia 
linkme. 

Europos socialinis fondas turi likti neatskiriamu sanglaudos politikos komponentu visuose 
programavimo, įgyvendinimo ir valdymo etapuose. Atsižvelgiant į jo didelę svarbą siekiant 
tikslų socialinėje ir užimtumo srityse ESF turėtų būti teikiama pirmenybė ir atitinkamas 
finansavimas. Rezoliucijoje raginama labiau atsižvelgti į strateginius fondo taikymo aspektus 
siekiant skatinti lygybę, įsidarbinimo galimybes ir reintegraciją, kovą su nedarbu, skurdu, 
socialine atskirtimi ir visų formų diskriminacija. Taip pat buvo pabrėžta, kad reikia vengti 
dubliavimosi ir gerinti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir ESF 
koordinavimą.

Europos Parlamentas įspėjo, kad sanglaudos lėšos neturėtų būti skiriamos atsižvelgiant į 
ribojamąsias priemones pagal makroekonominius reikalavimus, siejamus su Stabilumo ir 
augimo paktu, kadangi tai prieštarautų patiems sanglaudos politikai keliamiems tikslams, 
būtent mažinti regionų skirtumus. 

Įgūdžiai ir galimybės įsidarbinti

Europos Parlamentas pripažino, kad negalėjimas tinkamai investuoti į švietimo ir mokymosi 
visą gyvenimą sritį trumpuoju laikotarpiu gali pagilinti ir prailginti krizę. Piliečiai nebeturės 
naujos žinių ekonomikos sąlygomis įsidarbinti reikalingų įgūdžių. Todėl ES turėtų 
nedelsdama skirti paramą viešosioms investicijoms šiose srityse ir gerinti švietimo, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros bei užimtumo sąsają. Švietimas, jaunimo judumo sistemos, 
mokymo ir mokymosi visą gyvenimą programos, kuriomis sumažinama įgūdžių neatitikties 
problema, yra svarbūs aspektai, kurie turi būti remiamai ES lėšomis.

Jaunimo politika

Viena rezoliucijos antraštinių dalių skirta jaunimui, nes ši grupė Europos Sąjungoje laikoma 
svarbiu prioritetu ir tai turėtų būti viena iš ES politikos sričių ir programų temų.  Naujoje 
finansinėje programoje turėtų būti pakankamai remiama pavyzdinė iniciatyva „Judus 
jaunimas“, nes tai pagrindinis strategijos „Europa 2020“ aspektas, o tokios su jaunimu 
susijusios programos kaip Mokymosi visą gyvenimą programa ir programa „Veiklus 
jaunimas“ kitoje DFP turėtų būti išlaikytos atskiros.

DFP nenumatytos priemonės

Pagal rezoliuciją labai svarbu išsaugoti specialias priemones, įskaitant Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondą, kurio lėšos gali būti sutelkiamos atsižvelgiant į atskirus 
atvejus.  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas sėkmingai užtikrino ES 
solidarumą ir paramą darbuotojams, kurie dėl globalizacijos ir pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės liko be darbo. Vis dėlto buvo pabrėžta, kad ateityje šio fondo 
įgyvendinimo procedūros turėtų būti supaprastintos ir sutrumpintos.
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Viršutinės ribos

Europos Parlamentas tvirtai laikėsi pozicijos, kad nustatyti DFP viršutinę ribą ties 2013 m. 
lygiu nėra tinkama, ir pasiūlė ją padidinti 5 proc. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes svarbu aptarti ES biudžeto įplaukų klausimą. Parlamentas 
paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl esminės ES išteklių pertvarkos, siekiant pakartotinai 
įvesti tikrus nuosavus išteklius, kuriuos šiuo metu pakeičia „nacionaliniai įnašai“, dėl kurių 
neproporcingai didelis dėmesys skiriamas gryniesiems valstybių narių likučiams, nors tai 
prieštarauja ES solidarumo principui, nepakankamai atsižvelgiama į bendrąjį Europos interesą 
ir iš esmės ignoruojama Europos pridėtinė vertė. Be to, Parlamentas tvirtai laikėsi nuomonės, 
kad vienų metų biudžete nepanaudotos lėšos, panaikinti ir nepanaudoti asignavimai turėtų būti 
perkeliami į kitus metus ir šios lėšos turėtų būti laikomos bendromis DFP nepanaudotomis 
lėšomis, o ne grąžinamos valstybėms narėms. 

Komisijos siūlomos finansinės priemonės

Pranešėja mano, kad kitos DFP biudžetas turėtų būti investicijų biudžetas, kuriuo būtų 
skatinamas augimas ir užimtumas, kartu numatant taupymo priemones ir užtikrinant 
sutaupymus nacionaliniuose biudžetuose. Juo turėtų būti skatinamas mūsų ekonomikos 
modernizavimas ir investicijos į žmogiškąjį kapitalą, taip padedant paruošti ateities kartas 
naujoms darbo vietoms, siekiant užkirsti kelią socialinėms ir ekonominėms spragoms. Nauja 
DFP turėtų atkurti Europos piliečių pasitikėjimą ES ir padėti ES lengviau vykdyti naujus 
įsipareigojimus, kuriuos ES perdavė pagal Lisabonos sutartį.  

Atsižvelgiant į EP rezoliuciją reikia apsvarstyti pagrindinius naujų finansinių priemonių, 
patenkančių į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijos sritį, aspektus.  Nors su 
teisėkūra susijusiuose pranešimuose Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas galės laisvai 
apibrėžti prioritetus ir išsakyti savo nuomonę dėl pasiūlymų išsamių nuostatų, pranešėja 
mano, kad svarbu priminti pagrindinius pasiūlymų aspektus ir nurodyti problemą, kuri gali 
turėti lemiamą reikšmę bendroms deryboms dėl DFP.

Europos socialinis fondas

Atkreiptinas dėmesys į šiuos pasiūlymo dėl ESF aspektus:

 keturi tikslai pagal sritis:  
užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimas; 
investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą; 
socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu; taip pat
institucinių gebėjimų ir viešojo administravimo veiksmingumo gerinimas.

Pagal kiekvieną tikslą pagal sritį iš ESF gali būti remiami keli investavimo prioritetai:

 ne mažiau kaip 20 proc. ESF lėšų skiriama „socialinei įtraukčiai ir kovai su skurdu 
skatinti“;
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 didesnė bendro finansavimo dalis nustatytoms prioritetinėms kryptims, taip pat specifinė 
programavimo ir stebėsenos tvarka siekiant remti socialines inovacijas ir tarptautinį 
bendradarbiavimą;

 nustatomi aiškesni finansavimo prioritetai: labiau išsivysčiusiems regionams 80 proc. lėšų 
turėtų būti paskirstyta ne daugiau kaip keturioms investavimo prioritetinėms sritims, 
pereinamojo laikotarpio regionuose ir mažiau išsivysčiusiuose regionuose ši dalis 
sumažėtų atitinkamai iki 70 proc. ir 60 proc. 

Iš bendrų nuostatų reglamento dėl ESF veikimo pabrėžtini šie aspektai:

 ESF bus taikomas trijose naujose regionų kategorijose:

 mažiau išsivystę regionai, kurių BVP nesiekia 75 proc. Europos Sąjungos 
vidurkio, išliks svarbiausiu politikos prioritetu;

 pereinamojo laikotarpio regionai, kurių BVP siekia 75–90 proc. 27 ES 
valstybių narių vidurkio;  

 labiau išsivystę regionai, kurių vienam gyventojui tenkantis BVP viršija 
90 proc. vidurkio. 

 Komisija siūlo nustatyti minimalias ESF dalis proporcingai struktūrinių fondų srityje trims 
nustatytoms regionų kategorijoms nustatytiems dydžiams, t. y. 25 proc. mažiau 
išsivysčiusiems regionams, 40 proc. pereinamojo laikotarpio regionams ir 52 proc. 
daugiau išsivysčiusiems regionams – minimali bendra ESF dalis sudarytų 84 mlrd. EUR 
(25 proc. bendro sanglaudos politikai skirto biudžeto). Vis dėlto į šią sumą turėtų būti 
įtraukti 2,5 mlrd. EUR asignavimai, skirti būsimam Komisijos pasiūlymui dėl paramos 
maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims. 

 Turėtų būti nustatytas 5 proc. rezervas, kurio lėšomis būtų papildytos paskutiniaisiais 
programavimo metais buvusios veiksmingiausios programos ir prioritetai;

 makroekonominės sąlygos – Komisija siūlo, kad šaliai susidūrus su ekonominiais 
sunkumais, darančiais neigiamą poveikį sanglaudos investicijų veiksmingumui, Komisija 
galėtų paprašyti valstybės narės persvarstyti jos strategiją ir programas. 

ES Socialinių pokyčių ir inovacijų programa (SPIP)

Supaprastinimo sumetimais Komisija pasiūlė sujungti tris esamas priemones – Pažangos 
programą, EURES (Europos užimtumo tarnybos) ir Europos mikrofinansų priemonę 
„Progress“ – į vieną naują ES Socialinių pokyčių ir inovacijų programą (SPIP), kurios 
bendras biudžetas siektų 958,19 mln. EUR ir būtų tiesiogiai valdomas Komisijos. Kartu su 
ESF ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu ji yra trečias ES užimtumo ir 
socialinės įtraukties iniciatyvos 2014–2020 m. ramstis. 

Naująja programa bus remiamas politikos koordinavimas, dalijamasi geriausia patirtimi ir 
bandomos novatoriškos politikos šakos, siekiant užtikrinti, kad veiksmingiausioms 
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priemonėms būtų skirta ESF parama. Skiriamos šios viena kitą papildančios programos 
kryptys:

 pagal „Progress“ bus remiamas ES užimtumo ir socialinės politikos bei teisės aktų darbo 
sąlygų srityje kūrimas, stebėsena ir vertinimas atliekant analizę, abipusį mokymą ir 
teikiant subsidijas (60 proc. bendro biudžeto, iš kurių ne mažiau kaip 17 proc. būtų 
skiriama socialiniams eksperimentams skatinti); 

 pagal EURES kryptį bus remiama EURES tinklo veikla (15 proc. bendro biudžeto sumos);

 mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis sudarys geresnes galimybes verslininkams, 
visų pirma esantiems toliausiai nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti 
finansavimą (20 proc. bendro biudžeto sumos). 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

Komisija priėmė strateginį sprendimą tęsti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo veiklą 2014–2020 m. neįtraukiant šio fondo į ES biudžetą.  Tai reiškia, kad lėšos 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui bus skirtos iš biudžeto eilučių, 
kurių lėšos buvo nepanaudotos, pagal kiekvienu atveju atskirai biudžeto valdymo institucijos 
priimamą sprendimą. 

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo projektą skirta suma yra šiek tiek mažesnė – 3 mlrd. EUR 
(pagal numatytą eilutę 40 02 43 kasmet skiriama 429 mln. EUR), o 2007–2013 m. laikotarpiu 
skirta 3,5 mlrd. EUR (kasmet po 500 mln. EUR). 

Pasiūlyme dėl naujo reglamento, kuriuo nustatomos Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo taisyklės 2014–2020 m., laikomasi šiuo metu galiojančio reglamento logikos, 
taip sukuriant lanksčią užimtumo politikos priemonę, kuria bus galima reaguoti į plataus 
masto atleidimus iš darbo dėl neigiamo globalizacijos ir nelauktos krizės poveikio. Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu siekiama remti valstybes nares, pateikiant 
tinkamą atsaką (aktyvios darbo rinkos priemonės) į masinius atleidimus iš darbo. 

Svarbiausias Komisijos pasiūlytas pokytis susijęs su fondo taikymo srities išplėtimu, jį taikant 
žemės ūkio sektoriui, kuriam iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo bus 
skiriama parama dėl neigiamų prekybos susitarimo padarinių šiam sektoriui. Komisijos 
tvirtinimu, žemės ūkio sektorius galės pasinaudoti iki 2,7 mlrd. EUR skiriamų lėšų.

Atsižvelgiant į Parlamente vykstančias derybas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo taikymo ūkininkams Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo ir skiriamo finansavimo paskirstymo klausimas gali tapti problema, kurią reikės spręsti 
bendrose derybose.

Nepaisant vidinių Parlamento reikalų pranešėja nori priminti apie esamą politinę padėtį 
Taryboje, kuri atsisakė pritarti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 
išimties krizės atveju taikymo išplėtimui.  Negalima teikti prognozių dėl Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo egzistavimo ateityje, atsižvelgiant į tai, kad 



DT\897161LT.doc 9/9 PE486.088v01-00

LT

grupelė valstybių narių ginčija pačią fondo prasmę ir naudą. 

Pagalba maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims

Pranešėja nori priminti, kad šiuo metu taikoma maisto produktų tiekimo labiausiai 
nepasiturintiems asmenims ES programa, finansuojama pagal BŽŪP, atsižvelgiant į Europos 
Teisingumo Teismo sprendimą baigsis 2013 m. Nurodyta, kad ši programa gali būti įtraukta į 
ESF. Vis dėlto Komisija dar nepateikė pasiūlymo, kuriuo būtų užtikrintas šios programos 
tęstinumas po 2013 m. 


