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Europos Komisijos pastabų 
Partnerystės sutarties projektui 

apžvalga 

Finansų ministerija 

2013 m. spalio 17 d. 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos 
posėdis 

 



Pastabų grupės 

• 2013 m. spalio 8 d. gautos EK pastabos 
Partnerystės sutarčiai (PS)  
 

• Bendros Europos Komisijos (EK) pastabos 
• EK pastabos pagal PS dalis 
• EK pastabos pagal tematinius tikslus (TT) 
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Bendros EK pastabos (1)  

• Politikos tikslai, nustatyti 2012 m. pateiktoje EK nuomonėje ir 
Tarybos rekomendacijose Lietuvai turi būti geriau atspindėti. 

 

• PS turi būti aiškios sąsajos tarp dabartinio ir būsimo programavimo 
laikotarpių (išmoktos pamokos ir pasiekimai). 

 

• Būtina peržiūrėti investicijų logiką (analizė, poreikiai, atsakas, 
rezultatai, rodikliai) ir atitinkamai pataisyti. 
 

• Plėtros poreikiai ir augimo potencialas turi būti įvertintas tose 
srityse, kuriose numatomos investicijos iš ESI fondų. Atitinkamai 
pasirinktos prioritetinės sritys turi būti suderintos su ESI fondų 
apimtimi ir turiniu. 
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Bendros EK pastabos (2)  

• Daugiau dėmesio turi būti skiriama miesto, kaimo ir regioninei 
dimensijoms. Aprašant kaimo plėtrą, reikia nurodyti konkrečius 
poreikius ir augimo potencialą. 
 

• Trūksta sąsajų su sektorinėmis strategijomis ir jų tikslais. 

 

• TT turi būti susieti su atitinkamomis ES Baltijos jūros regiono 
strategijos prioritetinėmis sritimis.  

 

• EK dar kartą pažymi, kad iš ESI fondų negalima finansuoti vietinių 
kelių ir komercinio turizmo paslaugų (kultūros, poilsio ir sporto  
veiklos) 
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Bendros EK pastabos (3)  

• Plačiau ir tiksliau atspindėti darnaus vystymosi kaip horizontalaus 
principo aspektus visuose sektoriuose ir pagal TT.  

 

• Užimtumo srityje siekti padidinti investicijas į aktyvias darbo rinkos 
politikos priemones, pažymėti jaunimo užimtumo iniciatyvos 
taikymą. 
 

• Socialinės įtraukties dalyje per didelis dėmesys skiriamas sveikatos 
paslaugoms, kurios nepatenka po 9 TT aprėptimi. 

 

• Švietimo dalis turėtų būti žymiai patikslinta, visiškai neminimas 
profesinis švietimas ir mokymai. 
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Bendros EK pastabos (4)  

• Koordinavimo tarp ESI fondų, su kitais ES ir 
nacionaliniais finansiniais instrumentais ir EIB dalyje 
nenurodytos konkrečios investicijų sritys, kurios 
galėtų užtikrinti viena kitos papildomumą, taip pat 
reikia nurodyti koordinavimo ir stebėsenos 
mechanizmus. 

 

• Administracinių gebėjimų dalis yra gerai parengta, 
tačiau reikėtų įvertinti personalo kaitą ir numatyti 
priemones neigiamoms pasekmėms šalinti. 
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Bendros EK pastabos (5)  

• Integruotos teritorinės plėtros dalis tikslintina, 
reikėtų nurodyti kaip integruotos teritorinės plėtros, 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros ir darnios 
miestų plėtros investicijos yra tarpusavyje susijusios 
ir kaip papildo viena kitą.  
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PS taisymo eiga 

8 

Datos Tema 

2013-08-29 

2013-10-07 

Partnerystės sutarties projekto 

atnaujinimas pagal EK pastabas 

2013-10-31 
Patikslintos PS pateikimas EK 

neformaliam derinimui 

2013-11-18 

2013-11-25 

PS ir VP galutinio projekto pristatymas 

2014-2020 m. Komisijoje, LRV ir 

pritarimas pateikimui EK 

2013-12-09 

PS ir VP galutinio projekto išsiuntimas 

EK (tik patvirtinus ES sanglaudos 

politikos reglamentus) 



Ačiū už dėmesį! 


