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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Nuomonės referentas susipažino su Komisijos pasiūlymu, kuriuo siekiama valstybėms narėms 

sudaryti galimybę skirti visą veiklos lėšų rezervo, numatyto Bendrųjų nuostatų reglamente 

(BNR), arba jos dalį valstybių narių su struktūrinėmis reformomis susijusiems 

įsipareigojimams remti. Priimti sprendimą naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms 

reformoms būtų visiškai palikta valstybių narių nuožiūrai. Jos privalėtų pateikti oficialų 

pasiūlymą dėl šio rezervo perskirstymo, įskaitant reformos įgyvendinimo priemones, 

atitinkamus orientyrus, tikslus ir tvarkaraštį. Komisija įvertintų pateiktą pasiūlymą ir 

įgyvendinimo aktu priimtų sprendimą. 

Europos semestro metu siekiama suteikti galimybę valstybėms narėms koordinuoti savo 

ekonomikos politiką: 

• užtikrinant patikimus viešuosius finansus (vengiant perviršinės valdžios sektoriaus 

skolos), 

• užkertant kelią perviršiniam makroekonominiam disbalansui ES,  

• remiant struktūrines reformas tam, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų ir 

paskatintas ekonomikos augimas, taip pat 

• skatinant investicijas. 

Valstybių narių valdžios institucijos planus, kaip 2014–2020 m. panaudoti Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, nustato partnerystės susitarimuose, kuriuos 

vėliau patvirtina Europos Komisija. 

Valstybėms narėms tenka atsakomybė siūlyti konkrečias programas ir projektus, kuriems bus 

panaudotos Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšos. 

Veiklos lėšų rezervu siekiama sudaryti geresnes galimybes skirti dėmesio veiklos rezultatams 

ir Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų įgyvendinimui. Veiklos 

lėšų rezervą sudaro kiekvienai valstybei narei skiriami 6 proc. visų lėšų, skiriamų investicijų į 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

priemonėms, finansuojamoms taikant pasidalijamąjį valdymą pagal Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo reglamentą. 

Galimybė naudoti veiklos lėšų rezervą struktūrinėms reformoms aiškiai neatitinka šio rezervo 

pradinio tikslo ir sanglaudos politikos tikslo, nes veiklos lėšų rezervas buvo sudarytas siekiant 

skirti lėšų Europos struktūrinių ir investicijų fondų programoms, kurių atitinkami orientyrai 

pasiekti. Kadangi 2019 m. Komisija atliks šių programų peržiūrą, buvo stengtasi pasiekti 

atitinkamus programų orientyrus ir buvo įskaičiuotos lėšos iš veiklos rezervo. Jei dabar 

valstybės narės nuspręstų šį rezervą panaudoti kitam tikslui, įgyvendinant sanglaudos 

programas gali iškilti finansinio nesaugumo ir vėlavimo problemų. Nebeliktų skatinamųjų 

priemonių, kurios lemtų struktūrinių ir investicijų fondų programų sėkmę. 

****** 
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