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EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991, ypač į jo 33 straipsnio
2 dalį,
kadangi:

LT

(1)

2012 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos vardu veikianti vadovaujančioji institucija,
naudodamasi kompiuterine duomenų mainų su Komisija sistema, pateikė prašymą
peržiūrėti 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimu C(2007)6717 su paskutiniais
pakeitimais, padarytais Sprendimu C(2010) 3472, patvirtintą 2007–2013 m. Techninės
paramos veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo pagal
konvergencijos tikslą Lietuvoje.

(2)

Siūloma veiksmų programos peržiūra grindžiama dideliais socialiniais ir ekonominiais
pokyčiais, poreikiu labiau atsižvelgti į ES bei nacionalinius prioritetus, vertinimų
išvadas bei įgyvendinimo sunkumais. Bendrijos indėlio sumažinimas minimizuos šios
veiksmų programos lėšų nepanaudojimo riziką ir ypač reikalingas jaunimo nedarbo
problemai spręsti bei lėšų trūkumui techninės paramos prioritetui pašalinti kitoje šalies
narės veiksmų programoje ir yra kompensuojamas šios sumos perkėlimu tai kitai
veiksmų programai.

(3)

Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnio g punktu, 2011 m. birželio
16 d. ir 2012 m. birželio 6 d. posėdžiuose stebėsenos komitetas apsvarstė ir patvirtino
pasiūlymus iš dalies pakeisti Sprendimo C(2007) 6717 nuostatas, visų pirma pakeisti
finansavimo planą bei atlikti išsamią vidurio laikotarpio tikslų peržiūrą pagal
atitinkamo vertinimo rezultatus.

(4)

Todėl Sprendimas C(2007) 6717 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

1

OL L 210, 2006 7 31, p. 25. [Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2006
(OL L 411, 2006 12 30, p. 6).]
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Sprendimas C(2007) 6717 iš dalies keičiamas taip:
(1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:
''1. Nustatoma didžiausia pagal veiksmų programą skiriama Europos socialinio
fondo paramos suma, apskaičiuota remiantis bendromis finansavimo reikalavimus
atitinkančiomis viešosiomis išlaidomis, yra 78 807 717 EUR, o didžiausia bendro
finansavimo dalis – 85,00 %.
2.
13 907 245 EUR valstybės narės dalis iš viešojo sektoriaus lėšų gali būti iš
dalies apmokama iš Europos investicijų banko (EIB) suteiktų Bendrijos paskolų ir
naudojant kitas kreditavimo priemones.
3.
Didžiausia 1 dalyje nurodytai veiksmų programai skiriama paramos suma ir
bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Techninė parama ES struktūrinės
paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui” – 85,00 %, o
didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš Europos socialinio fondo skiriama paramos
suma, apskaičiuota remiantis bendromis finansavimo reikalavimus atitinkančiomis
viešosiomis išlaidomis, yra 78 807 717 EUR.
4.

LT

II priede pateikiamas atitinkamas finansavimo planas.“

(2)

I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedu.

(3)

II priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedu.
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2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.
Priimta Briuselyje, 2012 11 21

Komisijos vardu
László ANDOR
Komisijos narys
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I PRIEDAS
[2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programa]
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II PRIEDAS
[Finansavimo planas]
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