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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija, kaip atsaką pasaulinei finansų krizei, pasiūlė valstybėms narėms Europos 
ekonomikos atkūrimo planą. ES valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino būtinybę suderinti 
veiksmus, taigi 2008 m. lapkričio 26 d. Komisija paskelbė „Europos ekonomikos atkūrimo 
planą“, kuriame pabrėžiama, kad Sanglaudos politika reikšmingai prisideda prie valstybių 
narių ir regionų viešųjų investicijų ir turės būti priemone dabartinei krizei įveikti.

Europos ekonomikos atkūrimo planu visų pirma siūloma patvirtinti veiksmus prioritetinėse 
Lisabonos strategijos srityse, siekiant padidinti ekonomikos augimą ir užimtumą. Visos šiuo 
metu taikomos priemonės yra skirtos šiam tikslui pasiekti ir greitiems rezultatams gauti. Šiuo 
atžvilgiu, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo plėtimasis ir Europos 
socialinio fondo (ESF) padidinimas visų pirma gali padėti išspręsti daugelį socialinių ir 
ekonominių neatidėliotinų klausimų, o be pagalbos to padaryti neįmanoma. Šiandien, kaip ir 
vakar, esame įsitikinę, kad kuo labiau plane numatyti veiksmai ir pritaikymo sritys vienas kitą 
papildys, tuo veiksmingesnis bus minėtasis planas. 

Europos socialinio fondo lėšomis remiamos tos politikos sritys ir prioritetai, kuriais siekiama 
skatinti pažangą įgyvendinant visiško užimtumo, darbo kokybės ir našumo pagerinimo, 
socialinę įtraukties bei sanglaudos tikslus, taip pat jis yra labai svarbus įgyvendinant šio 
Europos ekonomikos atkūrimo plano priemones.

Kadangi nebuvo numatyta jokia galimybė naudotis naujais fondais ar naujomis veiksmų 
priemonėmis šioje srityje, labai svarbu, kad Europos socialiniu fondu būtų visapusiškai 
naudojamasi sprendžiant klausimus, susijusius su kova su nedarbu ir greitu konkurencijos 
įtakos didėjimu Europos ekonomikoje, kuriuos lėmė dabartinė finansų krizė ir ekonomikos 
nuosmukis.

Tokiomis aplinkybėmis, Komisijos pasiūlymo tikslas – supaprastinti finansų valdymo 
metodus bei mokėjimų, kurie bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo, panaudojimą, 
siekiant skatinti veiksmingesnį, efektyvesnį ir greitesnį turimų išteklių, kuriais gali naudotis 
ekonomikos krizę patiriančios valstybės narės ir regionai, pritaikymą.  

Būtina pabrėžti, kad Europos Parlamentas ir Regioninės plėtros komitetas (RPK) kelis kartus 
yra nurodę, kaip svarbu supaprastinti struktūrinius fondus, norint pagerinti finansų valdymą 
bei jų panaudojimą.

Svarbu paminėti, kad Europos Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje dėl 2007 m. biudžeto 
įgyvendinimo taip pat rekomendavo supaprastinti „reikalavimus atitinkančių išlaidų 
apskaičiavimo pagrindą ir dažniau naudoti vienodo dydžio sumų ar vienodos normos 
mokėjimus užuot atlyginus „tikrąsias išlaidas“1.

Kalbant apie ESF vienodos normos mokėjimus, nuo 2007 m. netiesioginėms išlaidoms 
                                               
1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 286, 51 tomas, 2008 m. lapkričio 10 d., Audito Rūmų 2007 finansinių 
metų metinė biudžeto vykdymo ataskaita su institucijų atsakymais, 2 skyriaus 42 pastraipa.
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padengti leista iš ESF mokėti vienodo dydžio sumas, tačiau mokėti vienkartines sumas pagal 
ESF taisykles dar nėra leista.

Šiuo pasiūlymu Europos Komisija siekia finansavimą vienodo dydžio suma taikyti 
tiesioginėms išlaidoms, pradėti juos taikyti standartiniams vieneto kainos tarifams ir sudaryti 
sąlygas naudoti vienkartinių sumų mokėjimo sistemą.

Taigi Europos Komisijos pateiktas pasiūlymas neprieštarauja Regioninės plėtros komiteto jau 
ankščiau suformuluotiems pasiūlymams, nes jis yra suderinamas su valstybėse narėse 
veikiančių asmenų interesais.

Esant būtinybei kuo greičiau įgyvendinti pateiktus pasiūlymus, Europos Parlamentas 
raginamas kuo skubiau patvirtinti savo poziciją šioje srityje.
Europos Parlamentas niekada nevengė prisiimti politinės atsakomybės. Tokiomis 
aplinkybėmis, nepaisant to, kad šiam laikotarpiui būdinga tai, jog atsiranda daug įvairių 
požiūrių, Europos Parlamentas kol kas susilaiko nuo naujų pasiūlymų ir pakeitimų, norėdamas 
užtikrinti spartų šio proceso vykdymą bei realią šio pasiūlymo naudą gyventojams. Tačiau 
įspėjama apie būtinybę kartu su Europos Komisija nedelsiant pradėti šio fondo įvertinimo 
procesą, siekiant kaip galima greičiau atlikti papildomą patikrinimą.

Tokiomis aplinkybėmis, Regioninės plėtros komitetas pritaria šiam pasiūlymui.

******

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingąjį Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą 
pasiūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.
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