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EK pasiūlymai dėl 2014–2020 m.
periodo ES struktūrinės paramos

panaudojimo reglamentų projektų

• EK pasiūlymas dėl Bendrojo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

• EK pasiūlymas dėl Sanglaudos fondo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

• EK pasiūlymas dėl Europos regioninės plėtros fondo reglamento projekto, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

• EK pasiūlymas dėl Europos socialinio fondo reglamento projektas, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006

Reglamentai yra tiesioginio taikymo teisės aktai, todėl jų nuostatų nereikia perkelti
į Lietuvos Respublikos teisės aktus.



Geografinė paramos apimtis

• Regionų kategorijos:
– Mažiau išsivystę regionai

(BVP vienam gyventojui
<75% ES vidurkio)

– Pereinamojo laikotarpio
(tarpiniai) regionai (BVP
vienam gyventojui tarp 75%
ir 90% ES vidurkio)

– Labiau išsivystę regionai
(BVP vienam gyventojui >
90% ES vidurkio)

• “Safety net”: Regionai, kurių
BVP vienam gyventojui 2007-
2013 <75% 25 ES VN BVP
vidurkio, bet >75% 27 ES VN
BVP vidurkio, gaus du
trečdalius 2007-2013 gautos
paramos.

EK pasiūlymai dėl ES sanglaudos politikos reglamentų



Strategijos ES2020 TIKSLAI

75 % 20–64 amžiaus žmonių turėtų dirbti.

3% ES BVP turėtų būti investuojami į MTTP

Mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų būti nedidesnė kaip 10 %, bent
40 % jaunesnės kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą.

Įgyvendintini „20/20/20“ klimato ir energetikos tikslai (įskaitant
išmetamų teršalų mažinimą 30 %, jei tam yra tinkamos sąlygos).

ant skurdo ribos turėtų būti 20 mln. žmonių mažiau.



ES struktūrinės paramos galimybės (I)
Bendrajame reglamente siūlomi tematiniai tikslai:

1. mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
2. informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir

kokybės gerinimas;
3. MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir akvakultūros

sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas;
4. perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių

technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;
5. prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo

skatinimas;
6. aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
7. tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros

dalyse šalinimas;
8. užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
9. socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
10. investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
11. institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas
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ES struktūrinės paramos galimybės (II):
ERPF tematinė koncentracija

Mažiau išsivystę
regionai

50 proc.

Pereinamojo
laikotarpio

regionai

60 proc.

Labiau išsivystę
regionai

80 proc.

Skirta 3 tematiniams tikslams:
1. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų stiprinimui;
2. MVĮ konkurencingumo stiprinimui;
3. Perėjimui prie mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos.

Iš jų 20 proc. – perėjimui prie mažai anglies
dioksido išskiriančios ekonomikos

Iš jų 6 proc. – perėjimui
prie mažai anglies dioksido
išskiriančios ekonomikos

Mažiausiai 5 proc. nacionaliniu lygiu – tvariai miestų plėtrai
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• Sanglaudos fondas remia tinkamai subalansuotas investicijas į aplinką ir TEN-T
transporto tinklus bei techninę paramą;

• Sanglaudos fondas neremia atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo,
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir aprūpinimo būstu.

• Sanglaudos fondas gali remti tematinius tikslus, tiesiogiai susijusius su
aplikosauga ir energijos efektyvumu:
– perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių

technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
– prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo

skatinimas;
– aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
– tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo

infrastruktūros dalyse šalinimas.

• Numatoma, kad 10 mlrd. eurų iš Sanglaudos fondo bus pervesta naujai Europos
infrastruktūros tinklų priemonei (angl. Connecting Europe Facility) įgyvendinti.

ES struktūrinės paramos galimybės (III)
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• Europos socialinis fondas numato remti šiuos tematinius tikslus:
– didinti užimtumą ir remti darbo jėgos mobilumą;
– investuoti į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
– skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu;
– stiprinti institucinius gebėjimus ir veiksmingą viešąjį administravimą.

• Europos socialinis fondas neremia investicijų į aplinkosauginę, energijos
efektyvumo ar atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūrą.

• Numatoma, kad Europos socialinis fondas taip pat padės siekti kitų teminių
tikslų, tame tarpe padės remti perėjimą prie mažo anglies dioksido
kiekio technologijų, neigiamos įtakos klimato kaitai nedarančios,
tausiai išteklius naudojančios ir ekologiškesnės ekonomikos,
vykdant švietimo ir mokymo sistemų reformą, pritaikant reikiamus įgūdžius ir
kvalifikaciją, keliant darbo jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas darbo vietas su
aplinka ir energetika susijusiuose sektoriuose.

ES struktūrinės paramos galimybės (IV)
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Bendroji žemės ūkio politika (Europos žemės ūkio garantijų fondas ir
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai):

• siūloma, kad tiesioginių išmokų, dydis, susidėtų iš kelių komponentų:
bazinis, aplinkosauginis (“žalinimas”) ir specifinių gamtinių kliūčių
komponentai;

• kaimo plėtros srityje siūloma remti tikslus, tiesiogiai susijusius su
aplikosauga ir energijos efektyvumu:

- atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias
ekosistemas;

- skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio
ir miškininkystės sektoriuose.

Bendrojoje žuvininkystės politikoje, Europos Jūrų ir žuvininkystės fondas
rems veiklas susijusias su ekologiška žuvininkyste, kuri daro mažesnį poveikį
jūrų ekosistemoms ir prisideda prie tvaraus jūrų ekosistemų valdymo.

Kitos ES finansavimo galimybės



LIFE + programa

LIFE +
Gamta ir biologinė įvairovė

LIFE +
Aplinkos politika ir valdymas

LIFE +
Informacija ir komunikacija

2007-2013

LIFE + programa

Klimato politikos programa
Climate action sub-programme

Aplinkos programa
Environment sub-programme

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų
dujų kiekio mažinimas

Atsparumo klimato kaitos poveikiui didinimas

LIFE biologinė įvairovė

LIFE aplinkosauga

LIFE valdymasValdymas ir žinių apie klimato politiką
sklaida

2014-2020

Kitos ES finansavimo galimybės - tiesiogiai EK
valdomos programos

Aplinkosauga ir klimato kaita – 3,2 mlrd. eurų



Pasirengimas panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą

2010 m. įsteigta Komisija 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti (toliau
– Komisija)

Komisijos nariai:
§ ministerijų, įgyvendinančių agentūrų, socialinių, ekonominių

ir regioninių partnerių atstovai;
§ 47 atstovai, iš jų 22 socialiniai, ekonominiai ir regioniniai

partneriai (pvz., Lietuvos žaliųjų judėjimo taryba).

Komisijos turi: posėdžiai.
Iki 2011 m. įvyko 8 Komisijos posėdžiai.



Pasirengimas panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą (II)

Komisija:
§ patvirtino pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę

paramą darbų tvarkaraštis;
§ apsvarstė galimus ES struktūrinės paramos panaudojimo

prioritetus po 2013 m. švietimo, transporto, socialinės apsaugos
ir užimtumo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, ūkio ir
energetikos, informacinės visuomenės, žemės ūkio ir
žuvininkystės srityse;

§ apsvarstė Europos Komisijos pasiūlymus dėl strateginio ES
sanglaudos politikos programavimo aspektų bei orientavimo į
rezultatus;

§ pristatė ir apsvarstė Europos Komisijos pasiūlymus dėl 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos.



Pasirengimas panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą artimiausi darbai: 2012 m.
Data ES Lietuvoje

2012 m.
I pus.

Bendrojo
strateginio
dokumento
projekto
pateikimas

2014–2020 m.
ES sanglaudos
politikos
reglamentų
projektų
svarstymas
Tarybos
struktūrinių
priemonių darbo
grupėje (SAWP)

• Komisijos 2014-2020 m. posėdžių organizavimas, poreikio
kurti atskiras darbo grupes detalizavimas

• Finansų ministerijos parengto apibendrinimo pagal
atsakingų institucijų numatomus galimus ES struktūrinės
paramos panaudojimo prioritetus po 2013 m. ir sąsajas su
„Lietuva 2030“ ir „Europa 2020“ strategijomis
apibendrinimo pristatymas ir svarstymas;

• išankstinis (ex-ante) 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo dokumentų vertinimas;

• 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
strateginių dokumentų modelio, struktūros, rengimo
specifikos ir bendrųjų principų (Nacionalinės pažangos
programos koncepciją);

• Strategijos “Lietuva 2030” pagrindu pradedama rengti
Nacionalinė pažangos programa



Pasirengimas panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą artimiausi darbai: 2012 m.

Data ES Lietuvoje

2012 m. II
pus.

Toliau vyksta reglamentų
svarstymas SAWP

Patvirtinama:
2014–2020 m.
daugiametė finansinė
programa;

2014–2020 m. ES
sanglaudos politikos
reglamentai

Toliau vyksta reglamentų svarstymas SAWP

Patvirtinama:
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

2014–2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentai



Ačiū už dėmesį!


