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Gerb. Pirmininke,

kreipiuosi į Jus, kaip į Regioninės plėtros (REGI) komiteto pirmininką ir pranešėją pirmiau 
minėto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto klausimu. Kiek man žinoma, Jūsų 
komitetas pasirinko taikyti 52 straipsnio 1 dalyje nustatytą supaprastintą procedūrą ir Jūsų 
pranešimas bus priimtas 2020 m. birželio 8 d.

2020 m. gegužės 25 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinį 
Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 (Bendrųjų nuostatų reglamentą, BNR). Šis pakeitimas susijęs 
su Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI) skirtu 2020 m. biudžetu. 

Biudžeto valdymo institucijos 2019 m. rudenį, vykstant metinėms deryboms dėl 2020 m. 
biudžeto, nusprendė specialų asignavimą JUI 2020 m. padidinti 28 333 334 EUR 
įsipareigojimų asignavimų einamosiomis kainomis, kad bendra suma 2020 m. sudarytų 
145 mln. EUR. Apskaičiuota, kad dėl to 2020 m. bus papildomai išmokėta 3 mln. EUR.

Šis BNR pakeitimas yra būtinas, kadangi JUI skirtas specialus asignavimas yra nustatytas 
BNR 92 straipsnio 5 dalyje. Šioje dalyje numatytas sumų padidinimas taip pat turi atsispindėti 
bendrosiose sumose, numatytose 91 straipsnio 1 dalyje ir VI priede. 

Suprantame, kad biudžeto valdymo institucijos priimtas sprendimas dėl 2020 m. biudžeto 
padidinimo negali būti įgyvendintas be šio pakeitimo, kuris griežtai apsiriboja pataisymais, 
būtinais siekiant atsižvelgti į papildomus JUI asignavimus. Todėl EMPL komitetas pritaria 
šiam techniniam pakeitimui.

Be to, pasiūlymo 1 straipsnio 2 dalyje patikslinama, kad atitinkamos nuostatos, kurios buvo 
nustatytos siekiant palengvinti papildomų JUI išteklių programavimą 2019 m. (leidžiant 
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perkelti iki 50 proc. papildomų išteklių į Europos socialinį fondą), bus taip pat taikomos 
papildomiems JUI ištekliams 2020 m. EMPL komitetas pritaria ir šiam techniniam 
patikslinimui.
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