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Komisijos pos ÷džio darbotvark ÷:

� Teisinis pagrindas 

� Komisijos uždaviniai

� Komisijos darbo reglamento svarstymas ir 
tvirtinimas

� Diskusij ų d÷l ES sanglaudos politikos ateities po 
2013 m. kontekstas ES ir nacionaliniu lygiu

� Artimiausi pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES 
strukt ūrinę param ą darbai
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Teisinis pagrindas:

• LR Vyriausyb÷s 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1224  „D÷l 
komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
klausimams spręsti sudarymo ir atsakomyb÷s už pasirengimą
panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą
paskirstymo“ (Žin., 2010, Nr. 104-5367)

• LR finansų ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1K-327  “D÷l 
komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
klausimams spręsti personalin÷s sud÷ties patvirtinimo”

• Komisijos pirmininkas – Finansų viceministras Rolandas Kriščiūnas 

• Komisijos nariai – ministerijų, įgyvendinančių agentūrų, socialinių, 
ekonominių ir regioninių partnerių atstovai
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Komisijos uždaviniai:
� Patvirtinti:

– pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą
darbų tvarkaraštį

– siūlomų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo prioritetų projektą
– 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo 

dokumentų projektus
– 2014–2020 m. Lietuvos ES struktūrin÷s paramos valdymo ir 

kontrol÷s sistemos modelio projektą
� Teikti pasiūlymus Lietuvos pozicijoms d÷l Europos 

Komisijos parengtų dokumentų, susijusių su ES 
sanglaudos politika po 2013 m. 

� Informuoti LR Vyriausybę apie Komisijos metų veiklos 
rezultatus
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Komisijos darbo reglamentas (1):

Pagrindin ÷ Komisijos veiklos forma – pos ÷džiai:

� Periodiškumas: Komisijos pirmininko šaukiami pagal 
darbų tvarkaraštį, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį

� Teis÷tumas: dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso teisę
turinčių Komisijos narių (ar pakaitinių narių), tarp jų –
Komisijos pirmininkas ir (arba) jo pavaduotojas

� Forma: sprendimas gali būti priimamas apklausiant visus 
Komisijos narius raštu ir el. paštu 



2010 m. spalio 26 d.
Komisijos 2014–2020 m. ES 

strukt ūrin÷s paramos klausimams 
spręsti pos ÷dis

Komisijos sprendim ų pri÷mimas:

� bendru sutarimu

� balsavimu – sprendimas laikomas priimtu, jei už jį
balsuoja ne mažiau kaip 2/3 pos÷dyje dalyvaujančių
Komisijos narių.

� sprendimai įforminami Komisijos nutarimais

Komisijos darbo reglamentas (2):
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Komisijos darbo reglamentas (3):

� prireikus, gali būti sudaromos darbo grup ÷s (iš
partnerių, ekspertų, mokslininkų) atskiriems Komisijos 
klausimams spręsti

� darbo grup÷s teikia išvadas ir pasi ūlymus Komisijai

� Komisijos sekretoriatas – Finansų ministerijos Europos 
Sąjungos sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos 
koordinavimo departamentas
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Šiandieninis diskusij ų kontekstas 
ES lygiu:

�Patvirtinta 2020 m. Europos Sąjungos strategija

� 2010 m. spalio 19 d. Europos Komisija inicijavo 
diskusijas d÷l ES biudžeto po 2013 m. 

� 2010 m. lapkričio 9 d. Europos Komisija 
paskelbs Penktąją ekonomin÷s ir socialin÷s 
sanglaudos ataskaitą

� 2011 m. prasid÷s derybos d÷l ES biudžeto
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Šiandieninis diskusij ų kontekstas 
nacionaliniu lygiu:

�Rengiama Valstyb÷s pažangos strategija 
“Lietuva 2030”

�Valstyb÷s pažangos strategijai įgyvendinti tur÷s 
būti rengiama Nacionalin÷s pažangos programa

�Rengiama Nacionalin÷ reformų programa     
2020 m. Europos Sąjungos strategijai “ES2020”
įgyvendinti

�Finansų ministerijos vadovaujama Finansinių ir 
biudžetinių reikalų darbo grup÷ prad÷s rengti 
Lietuvos poziciją d÷l ES biudžeto po 2013 m. 
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Nacionalini ų strategini ų dokument ų strukt ūra

Nacionalin ÷s pažangos programa (2014–2020 m.)
(ESF, ERPF, SF, EŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansin÷s priemon÷s), 
nurodomos ilgalaikių valstyb÷s prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas 
ES finansin÷s paramos panaudojimas ilgalaikiams valstyb÷s prioritetams 
įgyvendinti

Nacionalin ÷ reform ų

programa
veiksmai, kurių bus 
imamasi 2020 m. Europos 
strategijai įgyvendinti

Valstyb ÷s pažangos 
strategija (Lietuva 2030)
(2010–2030 m.)

2020 m. Europos 
strategija
(2010–2020 m.)

Privačios l÷šos

Kitos biudžetin÷s l÷šos Privačios 
l÷šos

Integruotos 

gair÷s

Nacionalinio biudžeto ištekliai

Tarpiniai 
strategijos Lietuva 
2030 tikslai iki 
2020 m. 

Veiksm ų

programos

ES strukt ūrin ÷s paramos 
panaudojimo strategija  
(2014–2020 m.)

Kaimo 
pl÷tros 
strategija 
(2014–
2020 m.)

Žuvininkys
t÷s 
sektoriaus 
strateginis 
planas
(2014–
2020 m.)

Kitos ES 
finansin ÷s 
priemon ÷s

Kaimo 
pl÷tros 
programa
(-os) 

ES l÷šos Bendrojo finansavimo l÷šos

Veiksm ų

programa 
(-os)

ETBT 
veiksm ų

programos 

Konvergencijo
s

tikslas

Europos 
teritorinio 

bendradarbiavim
o tikslas

???

Veiksm ų

programa 
(-os)

ES l÷šos Bendrojo finansavimo l÷šos

Bendrijos 

sanglaudos 

politikos

strategin÷s 

gair÷s
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Nacionalin ÷s reform ų programos ir metini ų veiksm ų program ų

įgyvendinimo ataskait ų pateikimo ciklas

NRP – Nacionalin÷
reformų programa
VP – veiksmų programa

2010 m. lapkritis 
NRP projektas 
pateikiamas EK

2011 m. birželis
metinių VP 
įgyvendinimo ataskaitų
pateikimas EK

2012 m. birželis
metinių VP įgyvendinimo 
ataskaitų pateikimas EK

2012 m. balandis 
atnaujinta NRP 
pateikiama EK

ES paramos 
panaudojimo prioritet ų

nustatymas
(2011 m.)

ES paramos panaudojimo 
dokument ų rengimas, 
derybos d ÷l reglament ų ir kt. 
(2012 m.)

2013 m. balandis 
atnaujinta NRP 
pateikiama EK

2013 m. birželis
metinių VP įgyvendinimo 
ataskaitų pateikimas EK

2014–2020 m. ES 
paramos panaudojimo 
dokument ų
patvirtinimas (2013 m.)

2011 m. balandis 
galutin÷ NRP 
pateikiama EK

Komisija 2014–2020 m. 
ES strukt ūrin ÷s paramos 
klausimams spr ęst  (2010 
m.)

2018 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos 

2019 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos 

2020 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos 

2014 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos

2016 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos 

2017 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos

2015 m. balandis
Konvergencijos, 
NRP ir kitos ES 
paramos 
įgyvendinimo 
ataskaitos

VP įgyvendinimo 
ataskaitų ciklas

NRP ciklas

Pasirengimas 2014-
2020 m. ES struktūrin÷s 
paramos laikotarpiui
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Artimiausi Lietuvos Respublikos pasirengimo panaudoti          
2014–2020 m. ES strukt ūrinę paramą darbai

7. Įvertinami atliktų ES struktūrin÷s paramos 
vertinimų rezultatai ir į vertinimo planą įtraukiami 
vertinimai, susiję su pasirengimu 2014-2020 m. ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimui (pvz., d÷l 
siūlomų paramos panaudojimo krypčių). 

5. Pirmin÷s EVT išvados d÷l ES biudžeto 
peržiūros (trumpos išvados, pateikiamas 
tvarkaraštis, pagrindin÷s procedūros) 

Gruodis

4. Parengtas Nacionalin÷s reformų programos 
projektas pateikiamas Europos Komisijai (12 d.)
5. Komisijos pos÷dis 
6. Pasiūlymų pozicijai d÷l Penktosios ekonomin÷s ir 
socialin÷s sanglaudos ataskaitos rengimas (lapkritis 
– gruodis)

2. EK komunikatas d÷l sanglaudos 
politikos ateities (Penktoji ekonomin÷s ir 
socialin÷s sanglaudos ataskaita) (9 d.)
3. EK komunikatas d÷l BŽŪP ateities (19 
d.)
4. Neformalus ministrų, atsakingų už
sanglaudos politiką, susitikimas (22-23 d.)

Lapkritis

1. Dalyvavimas spec. darbo grup÷je, skirtoje 
formuoti Lietuvos poziciją d÷l ES biudžeto peržiūros 
(spalis – lapkritis)
2. Komisijos 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos 
klausimams spręsti personalin÷s sud÷ties 
patvirtinimas 
3. Pirmasis Komisijos pos÷dis

Spalis

Lietuvoje
1. EK komunikatas d÷l ES biudžeto 
peržiūros (19 d.)

ES lygiuData
2010 m.
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Artimiausi Lietuvos Respublikos pasirengimo panaudoti         
2014–2020 m. ES strukt ūrinę paramą darbai

4. Parengiama Nacionalin÷ reformų programa (nustatomi veiksmai 
iki 2013 m., sąsaja su ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
strategija) (balandis).
5. Komisijos pos÷dis. 

2.  Formalus EK pasiūlymas d÷l 
kitos daugiamet÷s finansin÷s 
programos (MFF) (pasiūlymas 
pagal išlaidų kategorijas, 
pasiūlymas d÷l pajamų)
3. Pagrindinių teis÷s aktų
pasiūlymai (tarpinstitucinis
susitarimas, MFF reglamentas, 
nuosavų išteklių teis÷s aktai, 
teis÷s aktai sanglaudos ir žem÷s 
ūkio srityse)

II ketvirtis

1. Parengtos Lietuva 2030 strategijos pagrindu pradedamos rengti
Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
strategijos gair÷s. (vasaris)
2. Vilniuje organizuojama tarptautin÷ vertinimo konferencija 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio vertinimų rezultatams ir 
gerosioms praktikoms, kurias būtų tikslinga perkelti į naująjį
programavimo laikotarpį, aptarti (kovo 3–4 d.)
3. Komisijos pos÷dis

1. Penktasis Sanglaudos forumas 
(sausio 31 d. – vasario 1 d.)

I ketvirtis

Horizontalus aspektas – dalyvaujama ES lygmens derybose d÷l Sanglaudos politikos ateities ir 
siūlomų teis÷s aktų projektų. 

2011 m. 

LietuvojeESTerminas

PASTABA. Planuojamas tvarkaraštis gali keistis, priklausomai nuo to, kada EK pateiks pasiūlymą d÷l naujo laikotarpio ES 
biudžeto ir 2014-2020 m. ES sanglaudos politikos. 
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Daugiau informacijos apie diskusijas d÷l 
ES sanglaudos politikos ateities po 

2013 m. galima rasti adresu: 

http://www.esparama.lt/2007-
2013/lt/es_ateitis



2010 m. spalio 26 d.
Komisijos 2014–2020 m. ES 

strukt ūrin÷s paramos klausimams 
spręsti pos ÷dis

Ačiū už d÷mesį !


