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ESBJRS ypatumai

• Pirmoji ES istorijoje makroregionin÷ strategija.
• Ilgalaikis užsienio politikos prioritetas.
• Priemon÷ perimti Šiaur÷s šalių patirtį.
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ESBJRS įgyvendinimo problemos
Strategijos lygmeniu ESBJRS naudą mažina:
•per platus bendradarbiavimo klausimų ratas,
•“trijų ne” taisykl÷s taikymas, kuris sąlygoja neaiškią atsakomybę už galutinį rezultatą,
bendradarbiavimo procedūrų trūkumą, finansavimo šaltinių stoką,
•projekto, rezultato, produkto, poveikio vertinimo kriterijų nebuvimas.
Nacionaliniu lygmeniu ESBJRS naudą mažina:
•nepakankamas išnaudojimas Lietuvos nacionaliniams interesams,
•veiksmų prioritetizavimo, aktyvaus įsitraukimo tiek iš nacionalinių institucijų, tiek
nevyriausybinių organizacijų pus÷s, finansinių įsipareigojimų stoka.
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Nauja: ESBJRS steb÷senos principai
• Sudaryta darbo grup÷ parengti strategijos steb÷senos rodiklius (angl. Indicators and
Targets).

Uždavinys
▼

Pagrindas ◄ Rodiklis ►Tikslas
 Uždavinys: siekiamo/planuojamo rezultato išraiška;
 Rodiklis: uždavinio refleksija, nurodanti, ką reikia pakeisti – kiekybinis ar kokybinis siekiamo
rezultato atspindys;
 Pagrindas: rodiklio reikšm÷ prieš atliekant veiksmus, status quo, dabartin÷ pad÷tis;
 Tikslas: planuojama rodiklio reikšm÷ atlikus veiksmus (būtina nustatyti terminą).
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Darbo grup÷s svarstomi rodikliai
Užduotis

Rodiklis

1.

Glaudesn÷ tvari integracija

2.

Švari Baltijos jūra

Sumažinti žmonių ir prekių jud÷jimo laiko sąnaudas
Sujungti Baltijos jūros šalių energetikos rinkas su likusia regiono
dalimi
Padidinti kooperaciją vykdant jungtinį planavimą ir įgyvendinimą
infrastruktūros srityje
Visiškas Baltijos jūros veiksmų plano įgyvendinimas (HELCOM)

3.

Nuoseklios jūros erdvių naudojimo
planavimas, naudojant „ekosistemų
metodą“

Bioįvairov÷s apsauga
Jūros erdvių naudojimo planų integravimas tarp Baltijos jūros regiono
valstybių
Tarpvalstybinio koordinavimo sričių augimas

4.

Tarpsektorin÷ apsauga ir
bendradarbiavimas saugumo srityje

Sumažinti laivybos avarijų skaičių
Sukurti bendradarbiavimo struktūrą BJR

5.

Glaudesn÷ ekonomin÷ integracija ir
ekonominis augimas

BVP augimas
Užimtumo didinimas (žmonių nuo 20 m. iki 64 m.)
Žmogaus raidos indekso gerinimas
Darbo našumo indekso gerinimas
Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų pl÷trai
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ESBJRS efektyvinimo būdai
nacionaliniu lygmeniu
apsibr÷žti nacionalinius interesus, tačiau atsižvelgiant į regioninę tarpusavio
priklausomybę,
pasirinktose prioritetin÷se srityse (pvz., energetinio saugumo užtikrinimo, ūkio
konkurencingumo per transporto sistemos pl÷trą bei inovacijas stiprinimo) būtina
sustiprinti vykdomų projektų pažangos steb÷seną (tiek įgyvendinimo rodiklių
priežiūra, tiek finansinis įgyvendinimo sąnaudų monitoringas),
įvertinus poreikius ir art÷jant naujam ES finansin÷s paramos programavimo
laikotarpiui inicijuoti naujus prioritetinius projektus, kuriuos koordinuotų Lietuva,
ruošiantis pirmininkavimui stiprinti makroregionų koncepciją, nes toks požiūris
Lietuvai kaip nedidelei valstybei būtų palankus.
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Pasiūlymai d÷l Lietuvos kuruojamų
prioritetinių sričių steb÷senos rodiklių
 Užsienio reikalų ministerijos užsakymu buvo atlikta studija „ES Baltijos jūros
regiono strategijos poveikio Lietuvos bendradarbiavimui su Baltijos jūros
regiono valstyb÷mis vertinimas“.
 Studijos reng÷jai kiekvienoje iš Lietuvos atsakomyb÷je esančių prioritetinių
sričių pateik÷ savo pasiūlymus d÷l galimų steb÷senos tikslų/rodiklių – viso 7
rodikliai.
 Šiuo metu studija finalizuojama, baigus darbą, ji bus paviešinta.

7

ESBJRS kaip vienas Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų
 Pagrindiniais Lietuvos pirmininkavimo darbotvark÷s d÷l ESBJRS uždaviniais
bus:
• antroji strategijos peržiūra,
• plačios konsultacijos d÷l ESBJRS tobulinimo tiek su strategijos įgyvendinime
dalyvaujančiomis valstyb÷mis, tiek su atitinkamomis ES institucijomis ir
ketvirto metinio forumo surengimas (kartu su EK),
• pagal poreikį ir galimybes platesnis Rusijos ir Baltarusijos įtraukimas į ESBJRS
įgyvendinimą panaudojant Šiaur÷s matmens, Rytų kaimynyst÷s formatus.
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AČIŪ UŽ JŪSŲ DöMESĮ

