Nauji iššūkiai 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiu
Finansų ministerija

2010 m. gruodžio 8 d.

Diskusijų dėl ES sanglaudos
politikos ateities kontekstas
– Pasaulinė krizė;
– Riboti resursai;
– Nauji iššūkiai:
• Demografiniai pokyčiai;
• Socialinės problemos;
• Energijos kainų ir priklausomybės nuo išorinių
tiekimo šaltinių didėjimas;
• Klimato kaita

Lietuvos pozicija dėl ES sanglaudos politikos ateities

Svarstymas Lietuvoje:
• 2010

m. lapkričio 22 d. LR Vyriausybės pasitarime
pritarta Lietuvos pozicijai dėl ES biudžeto po 2013 m.

• Lietuvos pozicija dėl ES biudžeto svarstoma LR
Seimo komitetų posėdžiuose
•2010 m. lapkričio 30 d. LR Vyriausybės Europos
Sąjungos komisijoje (VESK) pritarta Lietuvos
pozicijai dėl Penktosios sanglaudos ataskaitos

Lietuvos pozicija dėl ES sanglaudos politikos ateities

ES sanglaudos politikos
pridėtinės vertės didinimas
• Sanglaudos

politika – svarbus
įgyvendinimo instrumentas;

ES

2020

strategijos

• Lėšos turėtų būti skiriamos ribotam prioritetų skaičiui;

• Sanglaudos politika turi remti ir regioninius plėtros prioritetus;
• Dabartiniai Sanglaudos politikos tikslai turi išlikti;
• Prioritetas turėtų būti teikiamas silpniausiai išsivysčiusiems
(konvergencijos) regionams;

• ESF turi išlikti sudėtine Sanglaudos politikos dalimi.

Lietuvos pozicija dėl ES sanglaudos politikos ateities

Valdymo tobulinimas ir paprastesnė
įgyvendinimo sistema
• Panašių

tikslų siekiančių skirtingų politikos sričių planavimas ir
įgyvendinimas turi būti koordinuojamas ES ir nacionaliniu lygiu;

• Nacionalinė reformų programa – pažangos, įgyvendinant ES 2020
strategiją, vertinimo instrumentas;
• Sanglaudos politika turi būti kuo labiau orientuojama į rezultatus;
• Veiklos rezultatų rezervas sąlygotų spartesnį ES struktūrinės
paramos panaudojimą siekiamų tikslų sąskaita;
• Pritariame
įgyvendinimo
supaprastinimui
proporcingumo principo taikymui.
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Artimiausi darbai:
• Lietuvos pozicijos svarstymas Seimo komitetuose;
• Iš ES struktūrinės paramos finansuotinų Lietuvos
prioritetų nustatymas;
• Lietuvos esamos situacijos įvertinimas;
• ES politikos sričių, prisidedančių prie ES2020 tikslų
siekimo, planavimo ir įgyvendinimo koordinavimo
užtikrinimas.

Dėkoju už dėmesį!

