
2014-2020 m. ES DAUGIAMETö
FINANSINö PROGRAMA

FINANSŲ  MINISTERIJA

2011 m. rugs÷jo 13 d.

12011 m. rugs ÷jo 13 d.
Komisijos 2014–2020 m. ES 

strukt ūrin÷s paramos klausimams 
spręsti pos ÷dis



PRISTATYMO TURINYS

1. Bendri ES biudžeto sudarymo principai

2. Biudžeto išlaidos

3. Biudžeto pajamos

4. Tolesn÷ derybų eiga



ES BIUDŽETAS – DAUGIAU EUROPOS
UŽ TUOS PAČIUS PINIGUS!

Iššūkiai

• Lisabonos sutartis: daugiau 
atsakomyb÷s

• Geriau sujungti Europą

• Socialiniai, ekonominiai skirtumai

• Nestabili kaimynyst÷

• Klimato pokyčiai

• Finansin÷s kriz÷s intervencijos

• Atsakas į gamtines nelaimes

Atsakas

• Europin÷ logika sutelkta ties 
strategija “Europa 2020”

• Modernizuotas biudžetas 

• Apribotas dydžiu, bet pertvarkytas

• Biudžeto griežtumas, administravimo 
ribos 

• Sinergija užtikrinant  ES prid÷tinę 
vertę



EK PASIŪLYMAS DöL 2014-2020 m. 
FINANSINöS PERSPEKTYVOS

2007-2013 2014-2020
1. Pažangus ir integracinis augimas 445,5 490,9 10,2%
iš kurių Konkurencingumas 77,8 114,9 47,7%
iš kurių Infrastruktūra 12,9 40,0 209,7%
iš kurių Sanglaudos politika 354,8 336,0 -5,3%
2. Tvarus augimas 421,1 382,9 -9,1%
iš kurių su rinka susijusios išlaidos ir tiesiogin÷s išmokos 322,0 281,8 -12,5%
3. Saugumas ir pilietyb÷ 12,4 18,5 49,9%
iš kurių Laisv÷, Saugumas ir Teisingumas 7,6 11,6 53,0%
iš kurių Pilietyb÷ 4,8 6,9 44,9%
4. Globali Europa 56,8 70,0 23,2%
5. Administracija (įskaitant pensijas ir Europines mokyklas) 56,9 62,6 10,1%
iš kurių ES institucijų administracin÷s išlaidos 48,4 50,5 4,2%
6. Kompensacijos 0,9
Asignavimai įsipareigojimams 993,6 1.025,0 3,2%
Dalis nuo ES bendrųjų nacionalinių pajamų, %  (EU-27) 1,12% 1,05%

2007-13/2014-20 DFP palyginimas
2011 m. kainomis 
(milijardai eur ų)

Skirtumas 
(%)



REIKŠMINGI PERSKIRSTYMAI 
PAGRINDINIŲ POLITIKŲ SRITYSE
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2014-2020 80,0 15,2 50,0 18,5 70,0

Research and 
innovation

Education and 
culture

Infrastructure 
funding

Security and 
citizenship

Global Europe

+23,2%

Tyrimai ir 
inovacijos

Švietimas ir 
kultūra

Infrastruktūros 
finansavimas

Saugumas ir 
pilietyb÷

Globali Europa

Milijardai, 
eurų



ES BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪROS POKYČIAI

2. Natūralių išteklių valdymas ir apsauga

minus Maisto saugai (nuo rinkos priemonių ir tiesioginių išmokų į H3)

Bendrijos Augalų įvairovės tarnyba

2. Tvarus augimas: natūralūs ištekliai

1a. Konkurencingumas augimui ir užimtumui

1b. Sanglauda augimui ir užimtumui
minus Europos Medicinos agentūra

ITER (nepatenka į naująją DFP)

GMES (nepatenka į naująją DFP)

plius Veiklus jaunimas (iš 3)

1.Pažangus ir integracinis augimas

5. Administracija

plius pensijų išlaidos finansuojamos iš personalo įnašų

5. Administracija

4. Europa kaip globalus žaidėjas4. Globali Europa

3a. Laisvė, Saugumas ir Teisingumas

3b. Pilietybė

plius Maisto sauga (iš rinkos priemonių ir tiesioginių išmokų)

Europos Medicinos agentūra (iš H1)

Bendrijos Augalų įvairovės tarnyba (iš H2)

minus

Veiklus jaunimas

3. Saugumas ir pilietybė

iš kurių: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

minus Rinkos intervencijai į žuvininkystės rinkas

Maisto sauga (į 3)

iš kurių su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

1b. Sanglauda augimui ir užimtumui

plius     TEN-T, TEN-E, Saugesnis internetas

iš kurių: ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

2007–2013 DFP2014–2020 DFP



Strategijos “Europa 2020” PRIORITETAI

Pažangus

Integracinis

Tvarus

žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio 
vystymas.

didelio užimtumo ūkio, kuriame 
užtikrinta socialin÷ ir teritorin÷
sanglauda, skatinimas.

tausiau išteklius naudojančio, 
ekologiškesnio ir konkurencingesnio 
ūkio skatinimas.

AUGIMAS



2014–2020 m. FINANSINö PERSPEKTYVA 
PAGAL STRATEGIJOS “EUROPA 2020” TIKSLUS

(PLöTROS) PRIORITETAI

4. Globali Europa – 70.0

KITOS IŠLAIDOS

3. Saugumas ir Pilietyb÷ – 18.535 5. Administracija – 62.629

3. Tvarus augimas – 382.9271. Pažangus ir 2. Integracinis augimas – 490.908

Bendras instrumentas 
švietimui, jaunimui, 
sportui – 15.21

Konkurencingumo ir
MVĮ programa – 2.380

Bendrasis strateginis 
dokumentas tyrimams 
ir inovacijoms – 80.0

Infrastruktūrinis
instrumentas – 40.0

(+ 10 mlrd.€ iš Sanglaudos fondo)

Sanglaudos politika ––
336.02

Žem÷s ūkis - tiesiogines 
išmokos ir rinkos priemones 

– 281.825

Aplinkosauga ir klimato 
kaita – 3.2

Kaimo pl÷tra – 89.895

Žuvininkyst÷ – 6.685

Kitos – 1.323

Atominis saugumas ir 
uždarymai – 0.7

Kitos – 10.297

+ Tarptautiniai žuvininkyst÷s susitarimai

IŠ VISO – 1.025.0 mlrd €



Tiesiogiai EK valdomos programos –
Infrastruktūrinis instrumentas

2007-2013
2014-2020 Sanglaudos politika 

(Sanglaudos fondas)
68.7 mlrd. €
Cohesion Fund

Europos infrastruktūros tinklų
priemon÷ – 40 mlrd. €

Connecting Europe Facility

Energetika
9,1 mlrd. €

– Elektros tinklų
jungtys;
– Dujotiekių
jungtys;
– Naftos jungtys.

Sanglaudos politika 
(Sanglaudos fondas)

Cohesion Fund

Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) programa

Trans-European Transport
Network

Transeuropinių energetikos 
tinklų (TEN-E) programos

Trans-European Energy Network

Transportas
21,7 mlrd. €

– Transporto 
tinklai.

IRT
9,2 mlrd. €

– IRT/skaitmeniai
tinklai (tiek fiziniai, 
tiek grindžiami 
paslaugomis).

+10 mlrd. 
€



2007-2013
2014-2020

7 r÷min÷
programa

7th Framework 
Programme

ETI-Europos 
technologijų

instituto veiklos 
finansavimas

Bendrasis strateginis 
dokumentas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms -

80 mlrd. €
“Horizon 2020”.

Konkurencingumo ir inovacijų programa
Competitiveness and Innovation Framework Programme

Dalis, skirta ne inovacijoms
finansuoti

Non-innovation part

Konkurencingumo ir
MVĮ programa – 2.380 mlrd. €

New Competitiveness/SME

Dalis, skirta  inovacijoms
finansuoti

Innovation part

Mokslin÷s 
kompetencijos pl÷tra

Mokslo atsakas  
visuomen÷s
iššūkiams

Mokslinių tyrimų
naujausiose 

pramon÷s šakose 
skatinimas

ES pramon÷s konkurencingumo 
priemon÷s:
- ES ekonomin÷s ir reguliacin÷s 
aplinkos gerinimas;
- MVĮ politikos pl÷tra, veikla pagal 
Mažąjį Verslo Aktą (Small Business Act);
- Turizmas;
- Verslo id÷jų komercializavimas
tekstil÷s, avalin÷s, sporto ir kitų
vartojimo prekių srityse.

Rinkos prieinamumo priemon÷s:
- “Enterprise Europe” tinklo veikla;
- MVĮ palaikymas už ES ribų;
- Tarptautinis industrinis 
bendradarbiavimas.

Verslumo skatinimo priemon÷s:
- Administravimo supaprastinimas;
- Verslumo studijos 
pradedantiesiems,  jaunimui ir 
moterims;
- Erasmus programa verslininkams.

Inovatyvūs finansiniai instrumentai:
- Akcijų finansavimas (per įvairius rizikos 
kapitalo fondus);
- Paskolų finansavimas.

Tiesiogiai EK valdomos programos –
Konkurencingumo ir  MVĮ programa



7 r÷min÷ programa
7th Framework 

Programme

Europos inovacijų ir 
technologijų institutas

European Institute for 
Innovation and Technology

Konkurencingumo ir 
inovacijų programa

Competitiveness and Innovation 
Framework Programme

Dalis, skirta ne 
inovacijoms 
finansuoti

Non-innovation part

Dalis, skirta 
inovacijoms 
finansuoti

Innovation part

2007-2013

Bendrasis strateginis dokumentas 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms -

80 mlrd. €
Common Strategic Framework for Research 

and Innovation - Horizon 2020

Konkurencingumo 
ir  MVĮ programa –

2.4 mlrd. €
Competitiveness and

SMEs

2014-2020

Mokslin÷s 
kompetencijos pl÷tra:
- mažai nagrin÷tų sričių                    
mokslinių tyrimų skatinimas;

- naujos technologijos; 

- tyr÷jų geb÷jimų tobulinimas;

- mokslinių tyrimų 
infrastruktūros   
pl÷tra.

Mokslo atsakas visuomen÷s
iššūkiams:
- demografiniai pokyčiai;

- bioekonomika;

- išteklių naudojimo efektyvumas ir klimato 
kaita;

- saugi, švari ir efektyviai naudojama energija;

- pažangus, netaršus ir integruotas 
transportas;

-integratyvi, inovatyvi ir saugi visuomen÷.

Mokslinių tyrimų naujausiose pramon÷s šakose 
skatinimas:
- strategin÷s investicijos į dabartinių ir ateities pažangių ir 
pramon÷s technologijų ir paslaugų sritį (d÷mesys IRT);

- nanotehcnologijos, pramon÷s biotehnologijos, mažo CO2 
kiekio technologijos, kosmoso tyrimai ir kt;

- palankesn÷s sąlygos gauti rizikos finansavimą ir kapitalą;

- inovacijų r÷mimas didelį augimo potencialą turinčiose MVĮ.

Bendroji žem÷s 
ūkio politika:
4,5 mlrd. €

tyrimai ir inovacijos maisto
saugos, bioekonomikos ir 

tvaraus žem÷s ūkio
srityse

Aplinkosauga ir 
klimato kaita:

efektyvaus išteklių naudojimo skatinimas 
ir investicijų, turinčių teigiamą poveikį  klimatui  
transporto, energetikos, žaliavų tyrimų ir tvarios 

bioekonomikos srityse, r÷mimas

Sveikatos 
apsauga:

tyrimai ir inovacijos 
sveikatos apsaugos 

srityje

Jūrų 
ir žuvininkyst÷s

politika:

tyrimai ir valdymas

Tiesiogiai EK valdomos programos –

Bendrasis strateginis dokumentas tyrimams ir inovacijoms



2007-2013
2014-2020Bendras instrumentas švietimui, jaunimui 

ir sportui – 15,21mlrd. €
(Single Education, Training, Youth and Sport)

Tiesiogiai EK valdomos programos –
Bendrasis instrumentas švietimui, 
jaunimui ir sportui

Mokymosi visą gyvenimą programa
LIfelong Learning Programe:

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Transversal, Jean Monnet

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;
– švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);
– politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;
– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;
– vietos sporto organizacijų r÷mimas.

Veiklus jaunimas
Youth in Action

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus

Tarptautiniai aukštojo 
mokslo aspektai

Alfa, Tempus, Edulink ir kt.

2007-2013
2014-2020Bendras instrumentas švietimui, jaunimui 

ir sportui – 15,21mlrd. €
(Single Education, Training, Youth and Sport)

Mokymosi visą gyvenimą programa
LIfelong Learning Programe:

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Transversal, Jean Monnet

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;
– švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);
– politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;
– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;
– vietos sporto organizacijų r÷mimas.

Tarptautiniai aukštojo 
mokslo aspektai

Alfa, Tempus, Edulink ir kt.

2014-2020Bendras instrumentas švietimui, jaunimui 
ir sportui – 15,21mlrd. €

(Single Education, Training, Youth and Sport)

Mokymosi visą gyvenimą programa
LIfelong Learning Programe:

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Transversal, Jean Monnet

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;
– švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);
– politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;
– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;
– vietos sporto organizacijų r÷mimas.

Veiklus 
jaunimas

Youth in Action

Tarptautiniai aukštojo 
mokslo aspektai

Alfa, Tempus, Edulink ir kt.

2014-2020Bendrasis instrumentas švietimui, 
jaunimui ir sportui – 15,21mlrd. €

Single Education, Training, Youth and Sport

Mokymosi visą gyvenimą programos
Lifelong Learning Programe:

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Transversal, Jean Monnet

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;

– Švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);

– Politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis, kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;

– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;

– Vietos sporto organizacijų r÷mimas.

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus

Tarptautiniai aukštojo 
mokslo aspektai

Alfa, Tempus, Edulink ir kt.



LIFE + programa

LIFE + 
Gamta ir biologin÷ įvairov÷

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 biologin÷ įvairov÷

LIFE aplinkosauga

LIFE valdymasValdymas ir žinių apie klimato politiką sklaida

2014-2020

Tiesiogiai EK valdomos programos –
Aplinkosauga ir klimato kaita

Aplinkosauga ir klimato kaita – 3,2 mlrd. €



Tiesiogiai EK valdomos programos –
Atominis saugumas ir uždarymai 

Lietuva – 837 mln. € Slovakija – 423 mln. € Bulgarija – 510 mln. € 

2007-2013Atominių elektrinių uždarymai – 1770 mln. €

Atominis saugumas ir uždarymai – 700 mln. €

Lietuva – ? mln. € Slovakija – ? mln. € Bulgarija – ? mln. €

2014-2020



2007-2013
2014-2020Bendras instrumentas švietimui, jaunimui 

ir sportui – 15,21mlrd. €
(Single Education, Training, Youth and Sport)

Tiesiogiai EK valdomos programos –
Vidaus politika

Mokymosi visą gyvenimą programa
LIfelong Learning Programe:

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Transversal, Jean Monnet

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;
– švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);
– politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;
– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;
– vietos sporto organizacijų r÷mimas.

Veiklus jaunimas
Youth in Action

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus

Tarptautiniai aukštojo 
mokslo aspektai

Alfa, Tempus, Edulink ir kt.

2007-2013
2014-2020Bendras instrumentas švietimui, jaunimui 

ir sportui – 15,21mlrd. €
(Single Education, Training, Youth and Sport)

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;
– švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);
– politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;
– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;
– vietos sporto organizacijų r÷mimas.

2014-2020Bendras instrumentas švietimui, jaunimui 
ir sportui – 15,21mlrd. €

(Single Education, Training, Youth and Sport)

Švietimas

– Tarptautinis judumas mokymosi tikslais;
– švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas 
(siekiant skatinti švietimo modernizaciją, inovacijas ir 
verslumą);
– politin÷ parama renkant pasiekimais pagrįstus įrodymus, 
patvirtinančius investicijų į švietimą veiksmingumą ir pagalba 
valstyb÷ms nar÷ms įgyvendinant efektyvią švietimo politiką.

Sportas

– Kova su tarptautin÷mis sporto gr÷sm÷mis, 
tokiomis kaip dopingo vartojimas, smurtas, 
rasizmas, netolerancija ir kt.;
– Europos bendradarbiavimo sporto srityje 
skatinimas;
– vietos sporto organizacijų r÷mimas.

Europos 
pab÷g÷lių
fondas

2014-2020Iš viso vidaus politikai –

8,23 mlrd. €
Home Affairs

Saugumo fondas –
4,133 mlrd. €

– iniciatyvų ES išorinių sienų
srityse finansavimas;

- vidinis ES saugumas.

Europos fondas 
trečiųjų šalių

piliečių
integracijai

Išor÷s sienų
fondas

Europos 
grąžinimo 
fondas

IT sistemos – 0,73 
mlrd. €

Migracijos ir prieglobsčio 
fondas – 3,433 mlrd. €

– priemon÷s, susijusios su 
migracija ir prieglobsčio 
reikalais;

- Trečiųjų šalių integracija.



2007-2013
2014-2020 Tarptautiniai žuvininkyst÷s 

instrumentai
International Fisheries Agreements

Žuvininkyst÷
Fisheries

(Europos žuvininkyst÷s fondas)
European Fisheries Fund

Jūrų ir žuvininkyst÷s politika
Maritime and Fisheries Policy

European Maritime and Fisheries Fund

6.685 mlrd. €

Regionin÷s 
žuvininkyst÷s valdymo 
organizacijos:
- gamtosaugos ir tvarios 
žuvininkyst÷s išteklių jūrose 
užtikrinimas.

Žuvininkyst÷s 
partneryst÷s 
susitarimai:
- teisinis, ekonominis ir 
aplinkosauginis tinklas 
žuvininkyst÷s veikloms;
- susitarimai d÷l žuvų
išteklių su trečiosiomis 
šalimis.

“Žalioji” akvakultūra
(bendrasis valdymas):
- ekonomiškai gyvybinga, konkurencinga ir “žalia”
akvakultūra, gebanti konkuruoti pasauliniu lygiu;
- aukštos kokyb÷s maisto tiekimas ES vartotojams.

Vietos teritorin÷ pl÷tra
(bendrasis valdymas):
- daugiau vert÷s žvejybos ir su žvejyba 
susijusioms veikloms kūrimas pajūrio ir 
vidaus teritorijos bendruomen÷se;

- veiklos diversifikavimas pereinant į kitus 
žuvininkyst÷s ekonomikos sektorius.

Jūrų politika 
(tiesioginis valdymas):
- žinios, Jūrinis planavimas;
- integruotas pajūrio zonų valdymas;
- laivybos priežiūra;
- prisitaikymas prie nepalankių klimato 
kaitos įtakų pakrant÷ms.

“Žalioji” žuvininkyst÷
(bendrasis valdymas):
- per÷jimas prie tvarios žuvininkyst÷s, kuri yra 
pažangesn÷, daro mažesnį poveikį jūrų ekosistemoms 
ir prisideda prie tvaraus jūrų ekosistemų valdymo;

- inovacijų ir prid÷tin÷s vert÷s kūrimas, kad 
žuvininkyst÷s sektorius būtų ekonomiškai gyvybingas 
ir atsparus išor÷s poveikiui ir konkurencijai iš trečiųjų
šalių.

2014–2020 m. DFP – Žuvininkyst÷

Antrasis Finansinis 
instrumentas

Second Financial Instrument

Integruota Jūrų
politika 

Integrated Maritime Policy

Tarptautiniai 
žvejybos

Susitarimai
Fisheries Partnership

Agreements



2007-2013
2014-2020

Tiesiogin÷s išmokos ir rinkos 
reguliavimo priemon÷s

BŽŪP I ramstis
Subceling CAP

Tiesiogin÷s išmokos ir rinkos 
reguliavimo priemon÷s

BŽŪP I ramstis 
(Europos žem÷s ūkio garantijų fondas)
European Agricultural Guarantee Fund

281.825 mlrd. €

Rinkos reguliavimo 
priemon÷s:
- naudojamos tik kaip apsaugos 
priemon÷s iškilus kainų krizei ir 
gresiant rinkos sutrikimui;

- maisto tiekimo grandin÷s 
tobulinimas (ūkininkų derybinių galių
stiprinimas, sutartinių santykių
reglamentavimas, pajamų
paskirstymo skaidrumas tarp 
žemdirbių, perdirb÷jų, prekybininkų).

Žem÷s ūkis –
Tiesiogin÷s išmokos ir rinkos priemon÷s

Kitas finansavimas 
15.2 mlrd. €:
Kitoms DFP dalims:
- maisto sauga (2.2 mlrd. €);
- labiausiai nepasiturintys asmenys 
2.5 mlrd. €;
- 4.5 mlrd. € - apsirūpinimo maistu 
saugumo moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, bioekonomika ir tvarus 
žem÷s ūkis (įtraukta į bendrąją
strateginę mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą);

Už DFP ribų (2007–2013 m. 
priskiriama I BŽŪP ramsčiui):
- 3.5 mlrd. € rezervas kriz÷ms 
žem÷s ūkio sektoriuje;
- iki 2.5 mlrd. € Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondui.

Bendroji žem÷s ūkio politika
Common Agricultural Policy

Tiesioginių išmokos:
- tiesioginių išmokų perskirstymas tarp valstybių
narių vadovaujantis objektyviais kriterijais;
- išmokų stambiausiems ūkininkams apribojimas,
- tiesioginių išmokų dydis, susidedantis iš kelių
komponentų: bazinis, aplinkosauginis (žalinimas) 
ir specifinių gamtinių kliūčių komponentai;

- tiesioginių išmokų skyrimas tik aktyviems 
ūkininkams;
- speciali paramos schema smulkiesiems 
ūkininkams.



2007-2013
2014-2020

Kaimo pl÷tra
BŽŪP II ramstis 
Rural Development

Kaimo pl÷tra
BŽŪP II ramstis 

(Europos žem÷s ūkio fondas kaimo pl÷trai)
European Fund for Rural Development

89.895 mlrd. €

Kaimo pl÷tros pagrindiniai elementai:
- aplinka, klimato kaita ir inovacijos;

- parama tiesioginių pardavimų ir vietin÷s rinkos vystymui;

- daugelis kaimo pl÷tros priemonių išlieka;

- rezultatais grindžiama kaimo pl÷tros politika;

- gamybos ir pajamų rizikos valdymo priemon÷s;

- jaunųjų ūkininkų ir naujų rinkos dalyvių specifinių poreikių tenkinimas – prioritetas.

Žem÷s ūkis – Kaimo pl÷tra

Bendroji žem÷s ūkio politika
Common Agricultural Policy



BŽŪP ir Sanglaudos politikos dalies
kitimas ES biudžete tarp 2013 ir 2020 M.

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bendroji žem÷s ūkio politika Sanglaudos politika



• Bendrasis strateginis dokumentas:

– Nustatomos ES sanglaudos politikos sąlygos 
(angl. conditionalities);
– Nustatomi teminiai tikslai/prioritetai –
konvergencijos regionams daugiau;
– Tarp EK ir šalių-narių pasirašoma Vystymosi ir 
investicijų partneryst÷s sutartis.

• Veiklos rezultatų rezervas – 5 proc.

• Paramos ribojimas – 2,5 proc. nuo šalies BNP

• Tarpinių regionų sukūrimas

• 25 proc. l÷šų Europos socialiniam fondui

SANGLAUDOS POLITIKA



+10
mlrd. €

38.952
mlrd. €

53.143
mlrd. €

11.7
mlrd. €

Konvergencijos regionai 
(BVP vienam gyventojui neviršija 75 % ES vidurkio)

Tarpiniai regionai 
(BVP vienam gyventojui tarp 75 ir 90 % ES vidurkio)

Konkurencingumo regionai
(BVP vienam gyventojui virš 90 % ES vidurkio)

336.020
mlrd. €

162.59 
mlrd. €

0.926
mlrd. €

Teritorinio bendradarbiavimo tikslas

Atokiausieji ir retai apgyvendinti regionai

Sanglaudos fondas
(šalies BVP vienam gyventojui neviršija 90 % ES 

vidurkio)

68.71
mlrd. €

Iš jų –
25 % ESF

Iš jų –
40 % ESF

Iš jų –
52 % ESF

Iš jų –
25 % ESF

Infrastruktūrinis instrumentas –
40.0 mlrd. € (Connecting Europe Facility)

2014–2020 m.  SANGLAUDOS POLITIKOS STRUKTŪRA



Nauja nuosavų išteklių sistema

• Komisijos pasi ūlymas:
• Nuo 2014 m. panaikinti PVM pagrįstą nuosavą išteklį
• Pristatyti 2 nauji nuosavi ištekliai

• Finansinių sandorių mokestis
• ES PVM

• Radikaliai supaprastinti korekcijų sistemą

• Palyginti su dabartine sistema:
• Paprasčiau
• Sąžiningiau
• Skaidriau



07/09/11

Nuosavų išteklių struktūra

Prognozuojamas poveikis 
nuosavų išteklių struktūrai

2012 m.                                       2020 m.

mlrd. € % mlrd. € %

Tradiciniai nuosavi ištekliai 19,3 14,7 30,7 18,9

Dabartiniai nuosavi ištekliai

Iš kurių

- PVM baz÷

- BNP

111,8

14,5

97,3

85,3

11,1

74,2

65,6

-

65,6

40,3

-

40,3

Siūlomi nauji nuosavi ištekliai

Iš kurių

- PVM

- ES finansinių sandorių mokestis

66,4

29,4

37,0

40,8

18,1

22,7

Nuosavi ištekliai, iš viso 131,1 100,0 162,7 100,0
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Detalesn÷ informacija apie EK 
pasiūlymą d÷l 2014–2020 m. 
finansin÷s perspektyvos

http://ec.europa.eu/budget/reform/



2014–2020 m. DFP –Tolesnis svarstymas

Derybų d÷l 2014-2020 m. daugiamet÷s finansin÷s programos 
etapai:

• 2011 m. (PL) – detali pateiktų dokumentų analiz÷

• 2012 m. pirmą pusmetį (DK) – derybos tarp valstybių narių ir 
kompromiso siekimas

• Iki 2012 m. gruodžio (CY) – sutarimas d÷l DFP reglamento

25

Pirm. šalies draugų 
darbo grup÷ COREPER

Bendrųjų reikalų 
taryba


