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EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA 

priimta 2015 m. balandžio 29 d. per pirmąjį svarstymą,  

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo dėl 

papildomos pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo 

iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos iš dalies keičiamas Reglamentas 

(ES) Nr. 1304/2013 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 164 straipsnį,  

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,  

pasikonsultavę su Regionų komitetu, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2, 

                                                 
1  2015 m. kovo 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).  
2  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento pozicija. 
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kadangi: 

(1) atsižvelgiant į didelį ir nemažėjantį jaunimo nedarbą Sąjungoje, buvo parengta 

Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI), kuria siekiama paremti nedirbantį ir nesimokantį 

jaunimą labiausiai nukentėjusiuose regionuose. Siekiant sparčiai reaguoti į jaunimo 

nedarbo problemą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/20131 

ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1304/20132 nustatytos 

nuostatos, susijusios su spartesniu JUI skirtų išteklių telkimu, įskaitant, be kita ko, 

nuostatas dėl įsipareigojimo skirti visus išteklius per pirmuosius dvejus 

programavimo laikotarpio metus, dėl galimybės priimti specialias JUI veiksmų 

programas prieš pateikiant partnerystės susitarimą, kaip nurodyta Reglamente (ES) 

Nr. 1303/2013, Komisijai ir dėl JUI veiksmų išlaidų, patirtų nuo 2013 m. rugsėjo 

1 d., tinkamumu finansuoti; 

(2) dėl valstybių narių patiriamų biudžeto suvaržymų ir nepakankamo finansavimo 

pirmaisiais programavimo laikotarpio etapais gerokai vėluojama įgyvendinti JUI. 

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatyti išmokėtino pradinio išankstinio 

finansavimo dydžiai, kad valstybės narės galėtų remti paramos gavėjus nuo pat 

veiksmų programų įgyvendinimo pradžios. Tačiau JUI atveju tie dydžiai laikomi 

nepakankamais, kad paramos gavėjams būtų teikiami būtini mokėjimai veiksmams 

įgyvendinti;   

                                                 
1  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės 

plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320). 
2  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 

dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470). 
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(3) siekiant atsižvelgti į valstybių narių biudžeto suvaržymus pirmaisiais programavimo 

laikotarpio etapais ir atsižvelgiant į skubią reikmę mažinti jaunimo nedarbą bei į tam 

tikrus JUI ypatumus, turėtų būti nustatytos nuostatos, kurios papildytų Reglamentą 

(ES) Nr. 1303/2013, kad 2015 m. būtų padidinti pradinio išankstinio finansavimo 

dydžiai, skiriami JUI remiamoms veiksmų programoms. Siekiant užtikrinti, kad 

valstybės narės turėtų pakankamai lėšų paramos gavėjams, atsakingiems už jaunimo 

nedarbo mažinimo veiksmų programų įgyvendinimą, skirtiems mokėjimams, reikėtų 

iš specialaus asignavimo JUI 2015 m. išmokėti papildomą pradinio išankstinio 

finansavimo sumą, skiriamą pagal JUI remiamoms veiksmų programoms, ir taip 

padidinti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 skiriamas išankstinio finansavimo 

sumas; 

(4) siekiant užtikrinti, kad papildoma pradinio išankstinio finansavimo suma būtų 

nedelsiant panaudota JUI įgyvendinti, ta suma turėtų būti grąžinta Komisijai, jei 

tarpinio mokėjimo prašymuose, pateiktuose Komisijai per 12 mėn. nuo šio 

reglamento įsigaliojimo, nurodytos sumos neprilygsta Sąjungos įnašui iš JUI 

biudžeto;  
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(5) siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente nustatytas priemones, 

šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje; 

(6) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Reglamente (ES) Nr. 1304/2013 įterpiamas šis straipsnis: 

„22a straipsnis 

Pagal JUI remiamų veiksmų programų papildomos pradinio išankstinio finansavimo sumos 

išmokėjimas 

1. Be pradinio išankstinio finansavimo sumos, mokamos pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1303/2013 134 straipsnio 1 dalies b punktą, 2015 m. visoms JUI remiamoms 

veiksmų programoms, nepriklausomai nuo programavimo tvarkos pagal šio 

reglamento 18 straipsnį, iš specialaus asignavimo JUI mokama papildoma pradinio 

išankstinio finansavimo suma siekiant, kad pradinis išankstinis finansavimas iš 

specialaus asignavimo JUI padidėtų iki 30 proc. (toliau – papildoma pradinio 

išankstinio finansavimo suma). 

2. Siekiant apskaičiuoti papildomą pradinio išankstinio finansavimo sumą, atimamos 

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 134 straipsnio 1 dalies b punktą iš specialaus 

asignavimo JUI veiksmų programoms mokamos sumos. 
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3. Jeigu ne vėliau kaip ... valstybė narė nepateikia tarpinio mokėjimo prašymų, 

kuriuose Sąjungos įnašas iš JUI asignavimo prilygsta bent 50 proc. papildomos 

pradinio išankstinio finansavimo sumos, ta valstybė narė grąžina Komisijai visą 

papildomą pradinio išankstinio finansavimo sumą, išmokėtą pagal 1 dalį. Toks 

grąžinimas nedaro poveikio įnašams, sumokėtiems iš specialaus asignavimo JUI 

atitinkamoms veiksmų programoms įgyvendinti.“. 

2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta ... 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas       Pirmininkas 

 

 

 

 

                                                 
  OL: prašom įrašyti datą: 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos. 


