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ĮŽANGA 

Europos Sąjunga patiria sunkų išbandymą – ji siekia išsivaduoti iš krizės ir vėl 
perorientuoti ekonomiką link tvaraus augimo. Išeities strategija apima patikimų viešųjų 
finansų atkūrimą, augimą stiprinančias struktūrines reformas ir tikslines investicijas, 
skirtas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Pastaruoju atveju BSP fondai1 gali 
būti svarbiu įnašu tvariam augimui, užimtumui ir konkurencingumui stiprinti, mažiau 
išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergencijai su kitomis Sąjungos šalimis 
didinti.  

Siekdama užtikrinti, kad BSP fondais būtų daromas ilgalaikis ekonominis ir socialinis 
poveikis, Komisija 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos2 pasiūlyme 
pasiūlė naują fondų lėšų naudojimo požiūrį. Tikimasi, kad dėl glaudaus ryšio su 
prioritetinėmis strategijos „Europa 2020“ darbotvarkės politikos sritimis, 
makroekonominėmis ir išankstinėmis (ex ante) sąlygomis, veiklos paskirstymo teminėms 
sritims ir įgyvendinimo iniciatyvų lėšos bus naudojamos veiksmingiau. Šiuo požiūriu 
pabrėžiamas poreikis aiškiai nustatyti prioritetus ir orientuotis į rezultatus, o ne į teises 
gauti paramą. Todėl BSP fondai yra svarbus viešųjų investicijų šaltinis ir jomis bus 
skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, atsveriant fizinio ir žmogiškojo 
kapitalo investicijas, kurios yra veiksminga priemonė pagal Europos semestrą 
konkrečioms šalims parengtų rekomendacijų įgyvendinimui remti. Šis požiūris 
atitinka 2012 m. birželio 29 d. Europos Vadovų Tarybos nuomonę dėl Sąjungos biudžeto 
naudojimo3.  

BSP fondų lėšomis turėtų būti skatinamas bendras konkurencingumo ir konvergencijos 
didinimas nustatant teisingus konkrečios šalies investicijų prioritetus. Būtinas bendras 
išlaidų perorientavimas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, paramą mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), švietimo ir mokymų kokybę, įtraukiąją darbo rinką, 
skatinančią kokybiškų darbo vietų kūrimą ir socialinę sanglaudą, pasiekiant didžiausią 
našumą ir persiorientuojant link efektyviai vartojančios išteklius ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos. To siekiant BSP fondų planavimas ir įgyvendinimas 
nauju programavimo laikotarpiu turėtų peržengti dirbtines biurokratines kliūtis, taip pat 
būtina taikyti tvirtą integruotą požiūrį tarpusavio sąveikai sutelkti ir optimaliam 
poveikiui šalyse ir tarptautiniu mastu pasiekti. Strategijos „Europa 2020“ tikslai turi būti 
perkelti į skirtingus BSP fondus, kiekvienu iš jų prisidedant prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo.  Be to, BSP fondai atlieka svarbiausią vaidmenį remiant finansines 
priemones, kuriomis galima atsverti privačias investicijas ir taip padidinti viešojo 
finansavimo poveikį. Trumpai tariant, BSP fondai turėtų būti naudojami apdairiai 
atrinktiems tikslams ir orientuojantis į rezultatus, siekiant didžiausio bendro jų poveikio.  

Šiuo pozicijos dokumentu siekiama nustatyti 2012 m. rudenį prasidedančio Komisijos 
tarnybų ir Lietuvos dialogo pagrindus rengiant partnerystės susitarimą ir programas. 

                                                 
1Bendroje strateginėje programoje (BSP) numatyti fondai, t. y. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), 

Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų ir žuvininkystės fondas (EJŽF). 

2 COM(2011) 500 galutinis, COM(2011) 398 galutinis ir COM(2012) 388 final. 

3 2012 m. birželio 29 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (EUCO 76/12), 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf
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Dokumente išdėstytos pagrindinės konkrečios šalies probleminės sritys ir pateikiama 
išankstinė Komisijos tarnybų nuomonė dėl pagrindinių Lietuvos finansavimo prioritetų, 
susijusių su augimą stiprinančiomis viešosiomis išlaidomis. Jame raginama optimizuoti 
BSP fondų naudojimą nustatant tvirtus ryšius su našumą ir konkurencingumą 
didinančiomis reformomis, atsveriant privačius išteklius ir suteikiant paramą didelį 
augimo potencialą turintiems sektoriams, kartu pabrėžiant poreikį išlaikyti solidarumą su 
Sąjunga ir ateities kartoms užtikrinti tvarų gamtinių išteklių naudojimą. Taip pat būtina 
skirti dėmesio būsimoms ES išlaidoms prioritetinėse srityse, siekiant gauti kuo geresnius 
rezultatus, neišskirstant finansavimo pernelyg mažomis sumomis. ES finansavimas turėtų 
būti naudojamas ES lygmens prioritetinėms sritims finansuoti ir užtikrinti, kad Lietuva 
turėtų galimybę visiškai pasinaudoti naryste ES. Todėl Komisija siūlo ES finansavimą 
grupuoti ir skirti tik pagrindinėms dokumente nurodytoms probleminėms sritims. 
Nacionalinės valstybės išlaidos negali būti naudojamos tik bendram finansavimui, jos 
taip pat turėtų būti naudojamos investicijoms, papildančioms ES finansuojamus projektus 
arba su jais susijusioms, ypač regionų ir vietos lygmeniu. 

Komisijos nuomonė pagrįsta Lietuvos pažangos siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų 
vertinimu, pateiktu Komisijos tarnybų dokumente dėl 2012 m. nacionalinės reformų 
programos ir konvergencijos programos4, pagrįstos konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis, Tarybos pristatytomis 2012 m. liepos 6 d., ir konkrečiomis šalies 
plėtros probleminėmis sritimis. Nuomonėje atsižvelgiama į 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpio patirtį ir Komisijos teisės aktų pasiūlymus 2014–2020 m. laikotarpiui. 

Kalbant apie fiskalinę discipliną, šiame pozicijos dokumente Lietuva raginama vystyti ir 
įgyvendinti vidutinės trukmės strategijas, skirtas numatomiems uždaviniams, ypač 
globalizacijai, tuo pačiu išsaugant socialinį Europos modelį. Be to, siekiant didžiausio 
poveikio pozicijos dokumente numatomas lankstus pagrindas Lietuvai reaguoti ir 
perskirstyti Europos, nacionalinius ir vietos išteklius ekonomikos augimui ir darbo 
vietoms kurti, siekiant suderinti fiskalinį tvarumą ir augimui palankią politiką, taip pat 
sprendžiant Lietuvos vidaus ir už jos nacionalinių ribų esančias struktūrines ir 
institucines problemas, atsižvelgiant į teritorinį ir geografinį kontekstą, įskaitant ES 
Baltijos jūros regiono strategiją (ESBJRS).  

Galiausiai Lietuva skatinama kuo geriau pasinaudoti galima BSP fondų ir kitų ES 
finansavimo šaltinių tarpusavio sąveika taikant strateginį ir integruotą požiūrį. 

1. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI 

2009 m. Lietuva patyrė stiprią recesiją – BVP sumažėjo 14,8 proc. Iki finansų krizės 
vyko didelė ekonominė plėtra, tuo pačiu metu didėjo skirtumai ir pastebėta kitų 
ekonomikos perkaitimo požymių. Lietuvos ekonomika vėl pradėjo augti 2010 m. 
(+1,4 proc.). 2011 m. ekonomikos augimas labai paspartėjo ir pasiekė 5,9 proc., 
nepaisant tebevykstančio fiskalinio konsolidavimo ir šalies BVP gyventojui pagal 
perkamosios galios standartą (PGS) padidėjo iki 61,9 proc. ES vidurkio. Komisijos 
tarnybų 2012 m. pavasario prognozėje numatyta, kad 2012 m. realusis BVP augs 2,4 
proc., o 2013 m. – 3,5 proc. Numatoma, kad nedarbo lygis sumažės nuo 15,4 proc. 
2011 m. iki 13,8 proc. 2012 m. bei 12,7 proc. 2013 m. Manoma, kad jis išliks aukštas, 

                                                 
4 Susiję dokumentai pateikti „Europe2020“ svetainėje http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-

happen/country-specific-recommendations/index_lt.htm.  
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ypač jaunimo ir nekvalifikuotų darbuotojų. Kai kuriuose sektoriuose pastebėta įgūdžių 
neatitiktis, taip pat išaugo ilgalaikis nedarbas. Padidėjo skurdas ir socialinė atskirtis. 

Ekonominė veikla daugiausia sutelkta Vilniaus apskrityje, kurioje gyventojui tenkantis 
BVP pagal PGS beveik atitinka ES vidurkį (95 proc.). Apibendrinant, vidiniai skirtumai 
nuo 2000 iki 2008 m. padidėjo; kaimo regionų plėtra atsilieka. Sostinės apskrityje 
lyginant su BVP gyventojui pagal PGS ES vidurkiu 2000 ir 2008 m. vyko smarki 
konvergencija (nuo 54 proc. iki 95 proc.). Priešingai, mažiausiai išsivysčiusiose 
apskrityse, t. y. Tauragės ir Marijampolės, gyventojui tenkančio BVP augimas buvo 
nedidelis (atitinkamai pakito nuo 23 proc. iki 29 proc. ir nuo 28 proc. iki 37 proc. ES 
vidurkio). Siekiant darnesnio ekonominio augimo ir mažinant skurdą kaimo vietovėse 
būtina toliau įvairinti ekonominę veiklą. 

Įvertinus Lietuvos pažangą pagal jos atitiktį nacionaliniams 2020 m. tikslams, matomi 
trūkumai keliose srityse, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų investicijų didinimo, 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo, nedarbo lygio ir skurdo mažinimo. 

Pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ 
tikslai 

Dabartinė padėtis 
Lietuvoje  

Nacionalinis 2020 m. 
tikslas, nurodytas NRP

3 proc. ES BVP investuojama į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą 

0,79 % (2010 m.) 1,9 % 

20 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį (palyginti su 
1990 m.)  

+12 % (2020 m. 
prognozuojamas išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 
2005 m.) 

-11% (2010 m. išmetamųjų 
teršalų kiekis palyginti su 

2005 m.) 

+15 % 
(nacionalinis privalomas 

tikslas sektoriams, kuriems 
netaikoma apyvartinių 

taršos leidimų prekybos 
sistema (palyginti su 2005 

m.)) 
20 proc. energijos iš atsinaujinančių išteklių  19,7 % (2010 m.) 23 % 
20 proc. padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą 

6,82 Mtne (2010 m.)5 
 

-1,14 Mtne6 
 

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumas turėtų 
būti 75 proc.  

67,2 % (2011 m.) 72,8 % 

Sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių 
iki mažiau nei 10 proc.  

7,9 % (2011 m.) < 9 % 

Bent 40 proc. 30–34 m. amžiaus gyventojų 
turinčių aukštąjį arba jam prilygstantį 
išsilavinimą  

45,4 % (2011 m.) 40 % 

Sumažinti skurdo arba atskirties riziką 
patiriančių žmonių skaičių bent 20 mln. Europos 
Sąjungoje (palyginti su 2008 m.)  

1 109 000 (2010 m.) 814 000 

 
Tai atsispindi 2012 m. liepos 10 d. Tarybos priimtose konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose. Šiose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose išdėstytos darbo 
rinkos problemos, ypač jaunimo, nekvalifikuotų ir ilgalaikių bedarbių, bei energijos 
vartojimo efektyvumo problemos. 

                                                 
5 Valstybės narės nustatys ir (arba) persvarstys savo tikslus atsižvelgdamos į naujai sutartą tikslų nustatymo 

metodiką, išdėstytą Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje.  Tai bus parengta 
tik 2013 m. balandžio 30 d. 

6 Lietuvos 2020 m. tikslas yra energijos vartojimo efektyvumas, išreikštas 0,74 Mtne sutaupytos galutinės 
energijos (17 % mažesnis nei 2009 m. suvartotas galutinės energijos kiekis); tai būtų galima vertinti 
kaip 1,14 Mtne sutaupytos pirminės energijos. 
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Sudėtingiausi Lietuvos uždaviniai yra susiję su investicijoms palankia verslo 
aplinka, ekonominiam augimui ir darbo vietų kūrimui reikalinga modernia 
infrastruktūra, didžiausiu darbo jėgos galimybių panaudojimu ir jaunimo nedarbo 
mažinimu bei susijusiu tvariu ir efektyviu gamtinių išteklių vartojimu. 

Silpna mokslinių tyrimų ir inovacijų sistema ir neadekvatus MVĮ konkurencingumas 

Lietuva gerokai atsilieka nuo nacionalinio strategijos „Europa 2020“ tikslo – 1,9 proc. 
BVP investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, o pagal inovacijas ji yra 
viena iš labiausiai atsiliekančių Europoje. 2011 m. Inovacijų sąjungos rezultatų 
suvestinėje Lietuva užima 25-ą vietą ir laikoma mažai investuojančia šalimi, kurioje 
investicijų lygis yra mažesnis už vidutinį. Inovacijų sistemos bruožai – silpna rinkos 
orientacija į mokslinius tyrimus, nepakankamas mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų 
platinimas ir komercializacija, išsklaidytos investicijos, nekonkurencingas finansavimas 
ir menkas mokslinių tyrimų centrų ir įmonių dalyvavimas tarptautinėje rinkoje. Verslo 
sektoriaus išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai tebėra mažos – 0,23 proc. BVP 
2010 m., gerokai mažesnės už ES vidurkį (1,17 proc.). Verslo bei mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sektorių partnerystė nestipri.  

Nepakankamas Lietuvos MVĮ konkurencingumas pagal investicijas, našumą, 
energijos vartojimo intensyvumą ir išteklių naudojimo efektyvumą riboja jų galimybes 
sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Nors finansinės priemonės prieinamos labai 
mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, gauti lėšų labai mažoms ir mažoms įmonėms 
santykinai sunku7. Žemės ūkio sektorius tebėra susiskaidęs – 80 proc. ūkių yra 10 ha 
dydžio arba mažesni.  

Viešojo administravimo trūkumai, įskaitant nepakankamas elektronines paslaugas, daro 
neigiamą poveikį verslo aplinkai. Pagal 2010 m. e. vyriausybės veiksmų planą, 
elektroniniu būdu teikiamų Lietuvos viešųjų paslaugų turinys ir galimybės jomis 
pasinaudoti yra žemesnio lygio už ES vidurkį. Pagal paskutinį organizacijos 
„Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą Lietuva pateko tarp devynių 
mažiausius balus gavusių ES valstybių narių (t. y. skalėje iki 10 jos gavo mažiau nei 5 
balus). 2011 m. Eurobarometro duomenys dėl korupcijos rodo, kad 89 proc. lietuvių 
mano, kad korupcija yra viena svarbiausių šalies problemų, o 47 proc. teigia, kad per 
pastaruosius trejus metus korupcijos lygis padidėjo. MVĮ, ypač kaimo ir pajūrio 
vietovėse, menkai naudojasi informacinėmis ir ryšių technologijomis. 

Neišvystytas infrastruktūros rėmimas 

Lietuvoje 94 proc. komunalinių atliekų vis dar patenka į sąvartynus, 4 proc. atliekų 
perdirbama ir 2 proc. – kompostuojama. Atliekų rūšiavimo infrastruktūra nėra visiškai 
įgyvendinta ir dauguma nepavojingų atliekų išmetama į sąvartynus. Nepaisant nuolatinių 
investicijų, prieiga prie komunalinio vandentiekio tebėra nepakankama, nuotekų 
vandens valymas vis dar netinkamas, o padėtis miesto ir kaimo vietovėse labai skiriasi. 
Daugelis kaimo gyventojų vis dar naudoja šulinių vandenį.  

                                                 
7 Rekomendacija, pateikta finansinio reglamentavimo įgyvendinimo Lietuvoje vertinime, kurį užsakė 

valdančioji įstaiga. 
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Lietuvos geležinkelių tinklo tankumas yra santykinai nedidelis, tik 6,9 proc. geležinkelių 
yra elektrifikuoti, o traukiniais keliauja tik 0,9 proc. keleivių. Geležinkelių techninė būklė 
yra prasta, nepakankamai investuojama į geležinkelių tinklą. Reikia didelių investicijų 
užbaigti Rail Baltica ruožui, kertančiam visą šalį. 

Lietuvos viešojo transporto parką būtina skubiai atnaujinti, trūksta integruotų regionų ir 
vietos lygmens keleivinio transporto plėtros strategijų, vietos ir tolimojo susisiekimo 
keleivių transportas nepakankamai integruoti, nepakankamai dėmesio skirta tvariam 
miesto transportui. Taip pat būtina geriau išvystyti logistikos platformų, kuriose 
suvienijamas kelių rūšių transportas, koncepciją. 

Menkas dalyvavimas darbo rinkoje ir aukštas jaunimo nedarbo lygis 

Nedarbo lygis tebėra aukštas, ypač jaunimo, žemos kvalifikacijos ir ilgalaikių bedarbių. 
Lietuvos jaunimo nedarbo lygis yra vienas aukščiausių Europoje (32,9 proc. 2011 m.) ir 
jaunimui skiriama per mažai dėmesio. Aktyvia darbo rinkos politika (toliau –ADRP) 
sunkiai sprendžiama padidėjusio nedarbo lygio problema, o 2009 m. Lietuvos aktyvumo 
rodiklis buvo vienas iš žemiausių ES (4,7 proc. Lietuvoje, 28,9 proc. ES).  

Būtina gerinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę. Karjeros planavimas ir gairės yra 
nepakankamai išvystyti, menkai ugdomas verslumas.  Pasiekimų mokykloje atžvilgiu 
Lietuva atsilieka pagal skaitymo ir matematikos gebėjimus. Mažai dalyvaujama 
profesiniame mokyme, mažai suaugusiųjų mokosi visą gyvenimą. 

Didėjantys skurdas, socialinė atskirtis ir pajamų nelygybė yra svarbiausios 
problemos. Lietuva yra ketvirta iš valstybių narių, kurių skurdo arba socialinės atskirties 
rodikliai yra blogiausi, o pagal pajamų nelygybę jos rodikliai patys blogiausi. Skurdo 
mažinimas, ypač mažiau išsivysčiusiose kaimo vietovėse, ir teritorinių skirtumų 
mažinimas tebėra aktualūs. 

Neefektyvus išteklių naudojimas 

Lietuvos ekonomikos energijos vartojimo intensyvumo lygis yra du kartus didesnis už 
ES vidurkį ir energijos vartojimo efektyvumą reikėtų smarkiai gerinti. Ypač didelį 
susirūpinimą kelia gyvenamųjų namų sektoriaus padėtis, nes, nepaisant galimybės 
pasinaudoti ES investicijomis, bendru mastu padėtis nepagerėjo. 

Pažanga link mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose 
sektoriuos šiuo metu yra ribota ir nepakankama padidinti konvergencijos stiprinimo ir 
darbo vietų kūrimo potencialą. Reikėtų padidinti atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimą privačiame bei viešajame sektoriuose. Dauguma šiuo metu Lietuvoje 
veikiančių centralizuoto šildymo sistemų turėtų būti atnaujintos, įskaitant pritaikymą, kad 
būtų galima naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.  

Gamtos išteklių išsaugojimas tebėra svarbus. Didžiausias pavojus kyla Baltijos jūros 
pakrantės bioįvairovei, žemės ūkio ekosistemoms, paviršiaus vandenims, Lietuvos 
natūralių miškų įvairovei ir miesto vietovėse išlikusioms ekosistemų dalims. Pagal ES 
buveinių direktyvos 2001–2006 m. ataskaitos 17 straipsnį tik 22 proc. buveinių ir 
54 proc. Lietuvoje saugomų rūšių atitiko teigiamą išsaugojimo statusą, o pievų buveinių 
išsaugojimas buvo nepatenkinamas. Reikės didelių pastangų atitikti 2020 m. ES 



 

8 

bioįvairovės strategijos8 tikslus. Per paskutiniuosius XX a. dešimtmečius sunaikinta 
beveik du trečdaliai Lietuvos šlapynių ekosistemų. Nors žemės ūkio dirvožemis 
Lietuvoje nėra nualintas, patiriama problemų dėl rūgštingumo ir erozijos (kuri kai 
kuriose vietovėse paveikusi daugiau nei 20 proc. ploto). Lietuvos pakrantei kyla pavojus 
dėl padažnėjusių audrų. Kyla pavojus, kad dėl kylančio jūros lygio ir dažnesnių audrų 
žiemą pajūrio regionuose padažnės potvyniai, ypač Nemuno deltoje. Nors siekiant 
atsižvelgti į klimato kaitą nacionaliniu lygmeniu imtasi veiksmų, Lietuva dar neparengė 
nacionalinės prisitaikymo strategijos.  

 2. FINANSAVIMO PRIORITETAI 

BSP fondai bus viena svarbiausių priemonių spręsti pagrindines Lietuvos vystymosi 
problemas ir įgyvendinti „Europa 2020“ strategiją. Prireikus kiekviename fonde turėtų 
būti suteikiama pirmenybė politikos sritims, nurodytoms šalims skirtose rekomendacijose 
ir nacionalinėse reformų programose. Kaimo plėtros ir žuvininkystės atveju, finansavimo 
prioritetai taip pat papildys bendrą žemės ūkio ir bendrą žuvininkystės politiką. Tiksliniu 
finansavimu turėtų būti skatinamas Lietuvos jūrų sektoriaus ekonomikos augimas. Šiuo 
tikslu BSP fondų intervencija turėtų būti skiriama tik kelioms prioritetinėms sritims. 
Remiantis patirtimi, jei skiriamas dėmesys atskiroms sritims, sutelkiant kritinę masę ir 
darant realų poveikį šalies ir jos regionų socialinei ir ekonominei padėčiai galima 
padidinti valstybės kišimosi veiksmingumą. Prioritetų nustatymas ypač svarbus fiskalinio 
konsolidavimo laikotarpiu.  

Toliau pateikiamos keturios prioritetinės viena kitą papildančios ir sustiprinančios sritys, 
nustatytos atsižvelgiant į konkrečias šalies problemines sritis9. Jos atspindi finansavimo 
poreikių svarbą ir galimą postūmį ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. 
Svarbiausios finansavimo sritys nurodomos ne prioritetine tvarka. 

Tai yra prioritetinės sritys, kurias Komisija norėtų bendrai finansuoti Lietuvoje nauju 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Naujoje programavimo struktūroje numatyta 
pakankamai lankstumo atsižvelgiant į naujas problemas ir nenumatytus įvykius, sudarant 
galimybes pagrįstais atvejais pakeisti programas.  

2.1 Inovacijoms palanki verslo aplinka 

Siekiant panaudoti Lietuvos ekonomikos potencialą ir sudaryti sąlygas ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui būtina sukurti inovacijoms palankią verslo aplinką. Ši 
prioritetinė finansavimo sritis turėtų būti remiama geriau nei 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu, matuojant tiek absoliučiais, tiek ir santykiniais dydžiais. 

                                                 
8 Komisijos komunikatas. Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės 

įvairovės strategija iki 2020 m., COM(2011) 244.  

9 Reglamentų pasiūlymuose nurodyti teminiai tikslai ir jų sąsaja su finansavimo sritimis yra išdėstyti I 
priede. 
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Privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas didinimas 

Siekiant geriau paremti privačią mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklą bei sukurti 
inovacijoms palankią verslo aplinką būtina derinti mokslinių tyrimų ir inovacijų verslo 
paklausą ir nacionalinę bei regionų pasiūlą. 

BSP fondų lėšos turėtų būti skiriamos tiek pagrindiniams moksliniams tyrimams, tiek 
technologiniams ir taikomiesiems tyrimams. Siekiant užtikrinti veiksmingą technologijų 
perkėlimą iš tyrimų centrų į verslą geriau pritaikant viešuosius tyrimus rinkai papildomai 
reikėtų taikyti bandomąsias linijas ir ankstyvą produkto patvirtinimą. Reikės investuoti į 
inovacinių pajėgumų didinimą, ypač paramos inovacijoms paslaugas, ir drauge skatinti 
inovacijų paklausą. Be to, Lietuva turės stiprinti pastangas sukurti veiksmingą klasterių 
politiką.  

Galiausiai, būtina atverti Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemą. 
Makroregioninio bendradarbiavimo (ES Baltijos jūros regiono strategija – toliau 
ESBJRS) ir apskritai teritorinio bendradarbiavimo teikiamos galimybės turėtų būti 
įtrauktos į politinius svarstymus ir priimamus sprendimus.  

Verslo konkurencingumo, įskaitant žemės ūkyje ir žuvininkystėje, stiprinimas 

Kad Lietuvos MVĮ galėtų vystytis, kurti naujas darbo vietas ir visiškai pasinaudoti vidaus 
ir platesnėmis rinkomis, reikia stiprinti jų konkurencingumą. Šiuo atžvilgiu parama iš 
BSP fondų turėtų būti tikslingesnė, daugiau dėmesio skiriant našumui, didesnei pridėtinei 
vertei, energijos vartojimo intensyvumo mažinimui ir didesniam išteklių naudojimo 
efektyvumui. Investicijos į MVĮ turėtų prisidėti skatinant inovacijas, tuo pačiu ir verslo 
veiklos išplėtimą bei našumo didinimą tuose sektoriuose, kuriuose galima įgyvendinti 
konkurencinį pranašumą, atitinkantį pažangiosios specializacijos sąvoką. Būtina toliau 
didinti investicijas, skirtas verslo vystymui, bendradarbiavimo metodams, verslo 
įgūdžiams ir verslumui MVĮ, įskaitant įmones, veikiančias žemės ūkio, miškininkystės, 
žuvininkystės ir jūrų sektoriuose.  

Galimybė naudotis finansavimu ir pažangiomis verslo paslaugomis 

Nepaisant investicijų 2007–2013 m. laikotarpiu, reikia toliau vystyti labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas finansines priemones, o ne dotacijas. Gali 
būti taikomos įvairios finansinės priemonės, įskaitant paskolas, garantijas, kapitalą, 
parengiamojo etapo kapitalo mikrokreditus ir t. t. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas jauniesiems verslininkams.  

Siekiant toliau gerinti verslo aplinką reikia teikti pažangias verslo paramos paslaugas, 
kuriomis būtų galima tiekti į vartotojus orientuotus produktus, pritaikytus prie įmonės 
poreikių. Be to, reikėtų pradėti veiklą, skirtą informuotumui didinti ir MVĮ skirtiems 
mokymams rengti, padedant MVĮ diegti ekologines inovacijas ir efektyviau naudoti 
išteklius bei energiją.  

Veiksmingas ir palankus verslui administravimas 

Nors Lietuva 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu daug investavo siekdama 
padidinti viešojo administravimo veiksmingumą, tačiau šią sritį reikėtų ir toliau tobulinti 
bei dėti pastangas reformų tęstinumui užtikrinti. Ateityje daugiausia dėmesio reikėtų 
skirti rezultatams ir klientų poreikiams, toliau vystant pažangias e. valdžios paslaugas, 
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skirtas verslui ir piliečiams, gerinant verslui palankią aplinką ir įgyvendinant geresnes 
reglamentavimo iniciatyvas.  

IRT prietaikų vystymas ir skleidimas, skatinant modernų MVĮ, ypač esančių atokiose 
kaimo ir pajūrio vietovėse, administravimą ir našumo didinimą 

Nors baigus 2007–2013 m. laikotarpiu atliekamas investicijas į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą visos Lietuvos plačiajuosčio ryšio aprėptis turėtų būti plati, reikalingos 
tolesnės investicijos į inovacinius informacinių ir ryšių technologijų produktus, paslaugas 
ir prietaikas bei MVĮ, ypač atokiose kaimo ir pajūrio vietovėse, nutolusiose nuo 
pagrindinių ekonomikos centrų, verslo vystymui remti. 

2.2 Moderni infrastruktūra, siekiant didinti konkurencingumą ir skatinti tvarų 
augimą  

Moderni ir klimato kaitai atspari infrastruktūra yra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos 
regionų prieinamumui ir jungtims, lemiantis vietovės patrauklumą. Aukštos kokybės 
infrastruktūra padidina ekonomikos konkurencingumą ir yra būtina ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo sąlyga. Investicijos bus daugiausia skiriamos atliekų ir vandens 
infrastruktūrai bei geležinkelių sektoriui. Nors tikimasi, kad absoliučiais finansiniais 
terminais ši finansavimo sritis išliks svarbiausia Lietuvoje, jos santykinė dalis bendrame 
finansavime palyginti su 2007–2013 m. laikotarpio dalimi sumažės.  

Atliekų tvarkymo ir vandentvarkos gerinimas 

Siekiant įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus vandentvarkos ir atliekų sektoriui vis 
dar reikalingos didelės investicijos. Atsižvelgiant į dabartinį perteklinį sąvartynų 
naudojimą ir nepakankamą atliekų perdirbimą, Lietuva turės daug investuoti, kad 
pasiektų 2020 m. atliekų perdirbimo tikslą (50 proc.). Vandentvarkos sektoriuje 
investicijos būtinos siekiant padidinti namų ūkių, sujungtų su komunaliniu vandentiekiu 
ir nuotekų tvarkymo sistemomis, skaičių; tai ypač svarbu kaimo vietovėse. Pagerėjus 
padėčiai šiuose sektoriuose padidėja vietos, į kurią investuota, patrauklumas ir vietos 
lygmeniu skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas.  

Transporto infrastruktūros, ypač geležinkelio sektoriuje (konkrečiai – Rail Baltica 
ruožo), tvaraus viešojo transporto ir logistikos platformų tobulinimas 

Skiriant investicijas iš BSP fondų būsimu programavimo laikotarpiu ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas geležinkelių sektoriui. Šiuo atveju svarbiausia investicija yra Rail 
Baltica, kaip TEN-T tinklo dalies, vystymui. Dar svarbiau investicijas skirti tvariam 
viešajam transportui ir ekologiškoms bei mažo anglies dioksido kiekio transporto 
sistemoms ir tvariam miesto judumui. Reikėti skatinti steigti viešus logistikos centrus, 
siekiant užtikrinti įvairių TEN-T tinklo transporto rūšių sąveiką ir tarpusavio ryšį. 

2.3 Kuo geresnis darbo jėgos potencialo panaudojimas  

Lietuvos darbo jėga sparčiai mažėja dėl visuomenės senėjimo ir emigracijos; padėtį dar 
labiau apsunkina tai, kad švietimo ir mokymo sistemoje neįgyjama reikalingų įgūdžių. 
Augant nelygybei didėja spaudimas socialinėms išlaidoms, didėja socialinė atskirtis, 
pažeidžiamos grupės dar labiau tolsta nuo darbo rinkos. Tinkamos darbo pasiūlos 
trūkumas gresia tapti svarbiausiu trukdžiu ateities augimui. Todėl, palyginti su 2007–
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2013 m. programavimo laikotarpiu, reikėtų padidinti atitinkamą BSP fondų investicijų 
dalį. 

Darbo jėgos užimtumo gerinimas 

Aktyvios darbo politikos tobulinimas veiksmingumo, aprėpties ir tikslų požiūriu turėtų 
būti pagrindinis užimtumo sričiai skirtų investicijų prioritetas. Jos turėtų būti orientuotos 
į jaunuolius, ilgalaikius ir žemos kvalifikacijos bedarbius (ypač tuos, kurie priklauso nuo 
socialinės paramos) bei neįgaliuosius. Užimtumo subsidijos (atsargiai taikomos tik 
konkrečioms tikslinėms grupėms) turėtų papildyti kitus BSP fondus ir jas teikiant reikėtų 
numatyti tinkamus saugiklius siekiant išvengti neteisėto panaudojimo. Svarbu sudaryti 
sistemą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms stebėti, jų kokybei vertinti ir joms 
įgyvendinti.  

Pensijų reformai paremti reikėtų finansuoti vyresnių žmonių aktyvumo priemones, 
siekiant padidinti vyresnių žmonių aktyvumą. Skatinant moterų užimtumą, reikėtų 
suteikti daugiau galimybių naudotis įperkamomis vaikų priežiūros ir popamokinės 
priežiūros paslaugomis.  

Skatinant darbo vietų kūrimą, reikėtų remti savarankiškai dirbančiuosius finansuojant 
įmonių steigimo dotacijas ir (arba) paskolas kartu teikiant verslo ir teisines konsultacijas 
bei padedant ugdyti įgūdžius pagal individualius poreikius. Kaimo vietovėse reikėtų 
remti darbo vietų kūrimą ir ekonominės veiklos įvairinimą, remiant naujų įmonių 
steigimą ir ne žemės ūkio MVĮ.  

„Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimas siekiant mažinti jaunimo nedarbą  

Atsižvelgiant į aukštą jaunimo nedarbo lygį, be specialių aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių, skirtų jaunimui, iš fondų turėtų būti remiamas „jaunimo garantijų“ iniciatyvos 
įgyvendinimas, pagal kurią nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams sudaromos 
sąlygos toliau mokytis, persikvalifikuoti arba pasinaudoti aktyvumo skatinimo 
priemonėmis per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo. Pirmenybė turėtų būti 
teikiama profesinio mokymo pameistrystės programoms ir stažuotėms aukštąjį mokslą 
baigusiems asmenims, kad jie įgytų darbo patirties. 

Mokslo kokybės ir aktualumo didinimas 

Investicijos turėtų būti skiriamos išsamioms ir įrodymais pagrįstoms strategijoms vystyti 
ir įgyvendinti, siekiant gerinti bendrojo švietimo mokymosi (ypač skaitymo ir 
matematikos) rezultatus bei sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, įskaitant 
prevenciją, intervencinius veiksmus ir kompensavimą. Taip pat turėtų būti skiriama 
dėmesio specialiųjų poreikių turinčių ir iš socialiai atskirtų bendruomenių kilusių 
mokinių integracijai organizuojant papildomus kursus, finansuojant mokytojų padėjėjus 
ir pan. 

Taip pat reikėtų tobulinti tretinį išsilavinimą ir profesinį mokymą sudarant modernias 
studijų programas ir remiant tarptautiškumą, bet tuo pačiu suderinant pagal darbo rinkos 
poreikius.  

Kadangi Lietuvoje suaugusieji labai neaktyviai dalyvauja mokymosi visą gyvenimą 
programose, investicijos turėtų būti skiriamos įgyvendinti esmines darbuotojų mokymų 
sistemos reformas, nustatyti tinkamas paskatas darbdaviams ir darbuotojams dalyvauti 
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mokyme ir skatinti švietimo institucijas lanksčiau žiūrėti į mokymosi visą gyvenimą 
galimybes. Parama turėtų būti orientuota į tas grupes, kurioms nepakankamai 
atstovaujama, pvz., žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojus. Tuo pačiu 
metu reikėtų skirti dėmesio įgūdžių ir žinių perdavimo vystymui žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose kaimo ir pajūrio vietovėse, siekiant atnaujinti įgūdžius 
atsižvelgiant į naujus iššūkius arba padėti persikvalifikuoti iš žemės ūkio arba 
žuvininkystės sektorių.  

Labiausiai pažeidžiamų grupių integracija į darbo rinką, skurdo ir socialinės atskirties 
mažinimas 

Lietuva turėtų remti nedirbančių arba darbo rinkoje nedalyvaujančių darbingo amžiaus 
skurdo riziką patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką ir padidinti vyresnio amžiaus 
asmenų įsidarbinimo galimybes. Turėtų būti remiami integruoti patekimo į darbo rinką 
būdai derinant įvairias užimtumo priemones, pvz., prie individualių poreikių pritaikytą 
paramą, konsultavimą, orientavimą ir galimybes gauti bendrąjį arba profesinį 
išsilavinimą ir mokymus; taip pat remiamos socialinės įmonės ir skatinamas aktyvesnis 
NVO bei darbdavių dalyvavimas siekiant sudaryti geresnes pažeidžiamoms grupėms 
priklausančių asmenų įsidarbinimo galimybes. Lietuva turėtų užtikrinti, kad aktyvumo 
skatinimo priemonės ir socialinės paramos politika viena kitą papildytų. 

Turėtų būti užtikrintos pažeidžiamų grupių galimybės naudotis prieinamomis, tvariomis 
ir aukštos kokybės socialinėmis ir (arba) sveikatos priežiūros paslaugomis. BSP 
fondų investicijos turėtų būti daugiausia skiriamos integruotam ir individualiais 
poreikiais pagrįstam aukštos kokybės paslaugų teikimo metodui tobulinti. Reikėtų 
finansuoti tik tas priemones, kuriomis skatinamas perėjimas nuo institucinės prie 
bendruomeninės priežiūros. Benamiams skirtų paslaugų tiekimas ir socialinis 
būstas yra labai svarbūs ir juos reikėtų remti. 

Socialinės apsaugos sistemos reformoms papildyti, ES finansavimas turėtų būti 
naudojamas planuoti, įgyvendinti ir stebėti reformas, kuriomis padidinamas socialinių ir 
bedarbio pašalpų, minimalių pajamų sistemų ir pensijų, sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų ekonominis veiksmingumas ir adekvatumas, kartu kuo labiau sumažinant 
paskatas nedirbti ir vadinamąjį „spąstų efektą“. Lietuva turėtų mažinti miestų ir mažiau 
išsivysčiusių kaimo vietovių skirtumus, taikydama integruotą finansavimą socialiniai 
įtraukčiai remti ir skurdui mažinti, įskaitant per bendruomenės inicijuotas vietos plėtros 
strategijas, arba remti mažos apimties vietos infrastruktūrą kaimo vietovėse, siekiant 
atgaivinti šias vietoves ir panaudoti jų ekonominį potencialą.  

2.4 Tvarus ir veiksmingas gamtos išteklių naudojimas 

Patikimas ir veiksmingas išteklių valdymas yra būtinas naujoviškai ir konkurencingai 
ekonomikai vystyti. Ekologiška ekonomika sudaro galimybes kurti darbo vietas ir 
ekonomikos augimą inovacijų sektoriuose drauge išsaugant gamtinius išteklius. Didesnis 
dėmesys efektyvesniam energijos vartojimui padėtų sustiprinti Lietuvos ekonomikos 
konkurencingumą. Tikimasi, kad investicijos iš BSP fondo padidės (palyginti su 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu), ypač skiriant dėmesį investicijoms energijos 
vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos ištekliams bei gamtinių išteklių 
apsaugai ir valdymui.  
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Perėjimas prie veiksmingai energiją vartojančios, mažo anglies dioksido kiekio 
ekonomikos ir atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas (įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose pastatuose)  

Perėjimas prie veiksmingai energiją vartojančios, mažo anglies dioksido kiekio 
ekonomikos padės didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. Tokiu būdu 
stiprinama konvergencija ir sudaromos sąlygos verslo inovacijoms ir naujų darbo vietų 
kūrimui.  

Šiuo požiūriu daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama energijos vartojimo efektyvumui 
didinti, toliau vystant atsinaujinančių energijos išteklių pasiūlą, siekiant padidinti jų dalį 
nacionalinių energijos išteklių visumoje ir skatinant MVĮ naudoti atsinaujinančius 
energijos išteklius. Be to, reikėtų dėti konkrečias pastangas siekiant padidinti 
gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas daugiabučių atnaujinimui. Taip pat 
reikės skatinti gaminti ir skirstyti atsinaujinančius energijos išteklius. Tuo pačiu turėtų 
būti įgyvendinami anglies dioksido sekvestracijos ir išmetamųjų teršalų mažinimo 
veiksmai.  

Aplinkosauga ir geresnis gamtos išteklių tvarkymas 

Išteklių naudojimo efektyvumą reikia sustiprinti remiant tvarią žemėtvarką ir 
vandentvarką, įskaitant bioįvairovės apsaugą, ir remiant ekosistemos paslaugas bei 
investicijas į ekologiškas infrastruktūras. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
„NATURA 2000“ teritorijų ir didelės gamtinės vertės ūkininkavimo vietovių valdymui, 
atkūrimui ir stebėsenai bei atsparumo klimato kaitai užtikrinimui taikant atitinkamus 
prisitaikymo ir klimato kaitos švelninimo veiksmus. Reikėtų užtikrinti vandens 
naudojimo žemės ūkyje efektyvumą ir gerinti oro, vandens ir dirvožemio kokybę.  

Reikėtų skatinti taikyti integruotos jūrų politikos priemones, pvz., integruotą pakrančių 
zonų valdymą (IPZV) ir jūrų erdvės planavimą (JEP), ir integruotą jūrų stebėjimą, jūrų 
pažinimą, siekiant tvaraus augimo ir konkurencingumo, ekonominio ir jūrų sektorių 
augimo, ir tausų jūrų vandenų ir pakrančių zonų naudojimą. 

3. EFEKTYVŲ ĮGYVENDINIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 

Struktūrinės reformos drauge su finansiniu konsolidavimu yra labai svarbios stiprinant 
bendrą efektyvumą bei Lietuvos ekonomikos augimo potencialą. Jos taip pat yra 
svarbiausia sąlyga sėkmingai įgyvendinti BSP fondų paramą, kurių poveikis bus 
optimalus tik esant tinkamam politiniam, teisiniam ir administraciniam pagrindui.  

Todėl nauju bendrų nuostatų reglamentu bus nustatytos išankstinės (ex ante) sąlygos, 
kurios savo ruožtu yra išankstinės sąlygos, susijusios su veiksmingu ir efektyviu ES 
fondų lėšų naudojimu, ir turėtų būti įgyvendintos iki programos patvirtinimo. Komisija 
oficialiai išnagrinės informacijos, kurią Lietuva pateikė vertindama savo partnerystės 
susitarimus ir programas, nuoseklumą ir tinkamumą. Remdamosi dabartinio 
programavimo laikotarpio ir šalims skirtų rekomendacijų patirtimi Komisijos tarnybos 
nustatė išankstines (ex ante) sąlygas, kurios būtinos minėtiems finansavimo 
prioritetams sėkmingai įgyvendinti. Lietuvos institucijos turi imtis veiksmų 
įgyvendinti išankstines sąlygas sėkmingam lėšų išleidimui kiekvienoje iš šių sričių prieš 
prasidedant naujam programavimo laikotarpiui. Jei pateikiant partnerystės susitarimą 
Komisijai išankstinės (ex ante) sąlygos nebus įgyvendintos, Lietuva turės išdėstyti 
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veiksmų, kurių reikia imtis nacionaliniu ir regionų lygmeniu, planą ir jų įgyvendinimo 
tvarkaraštį. Visos išankstinės (ex ante) sąlygos turėtų būti įgyvendintos iki sutarto 
termino ir ne vėliau kaip per dvejus metus po partnerystės susitarimo priėmimo arba iki 
2016 m. gruodžio 31 d.  

• Iki šiol Lietuva nėra parengusi pažangiosios specializacijos strategijos. Būsimoje 
pažangiosios specializacijos strategijoje turėtų būti nurodytos mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros (toliau – MTTP) sritys, kuriose Lietuva turi pranašumą, MTTP 
sritys (arba konkretūs segmentai arba tų plačių sričių posričiai), kurias reikia vystyti, 
bei turėtų būti orientuojamasi į verslumo vystymą nustatytose srityse Baltijos jūros 
regiono kontekste. 

• Transporto srityje Lietuvai reikia vystyti išsamų nacionalinio transporto planą, 
įtraukiant konkretų geležinkelių plėtrai skirtą skyrių, kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį transeuropinį transporto infrastruktūros tinklą (TEN-T), 
visapusišką tinklą (kitos investicijos, ne į pagrindinį TEN-T) ir antrinį geležinkelių 
sistemos tinklą (įskaitant regionų ir vietos lygmens viešąjį transportą) prioritetai. 

• Žuvininkystės sektoriuje išankstinės (ex ante) sąlygos susijusios su administraciniais 
žuvininkystės valdymo duomenų surinkimo pajėgumais ir Sąjungos kontrolės, 
tikrinimo ir vykdymo sistemos įgyvendinimu. Žuvininkystės kontrolės išankstinės (ex 
ante) sąlygos įgyvendintos tik iš dalies. Siekiant jas visiškai įgyvendinti reikia daugiau 
pastangų. Dėl duomenų rinkimo, Lietuva turėtų toliau dėti pastangas pagerinti 
duomenų kokybę ir prieinamumą, siekdama užtikrinti sklandesnį perėjimą nuo 
tiesioginio prie pasidalijamojo valdymo.  

4. EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PRIORITETAI 

Veiksmingiems sprendimams daugelyje vystymosi sričių priimti reikia taikyti 
bendradarbiavimu pagrįstą požiūrį į problemines sritis ir galimybes, peržengiant 
valstybių ribas ir dalijantis patirtimi. 2014–2020 m. laikotarpiu kelios sritys yra glaudžiai 
susijusios su Europos teritoriniu bendradarbiavimu ir bendradarbiavimu pagal ES 
Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) pagrindus Lietuvoje: 

• moksliniai tyrimai ir inovacijos;  

• MVĮ konkurencingumo stiprinimas (ypač MVĮ tarptautinimas); 

• energija, energijos vartojimo efektyvumas, aplinka ir klimato kaita; 

• ryšys ir prieiga (įskaitant tarpvalstybinio tinklo infrastruktūrą ir paramą ES muitinių 
infrastruktūrai, įrangai ir sistemai modernizuoti); 

• tarptautiniai mainai užimtumo bei švietimo ir mokymo srityse; 

• jūrų srities žinios, jūrų erdvės planavimas, integruotas pajūrio zonos valdymas, 
integruotas jūrų stebėjimas bei tvarus ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas 
jūrų sektoriuje; 

• institucinių gebėjimų stiprinimas. 
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Bus svarbu išlaikyti tvirtą Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetų ir investicijų 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui prioritetų sąsają, siekiant pasinaudoti 
tarpusavio sąveika ir sudaryti kritinę masę ir (arba) proveržį lemiančias investicijas.  

Pagal „Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą“ tikslus parengtose 
programose reikėtų remtis 2007–2013 m. patirtimi ir vykdyti Lietuvos prioritetus, 
pagrįstus ES Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS), kuri atitiks su energija, 
transporto infrastruktūra, moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei aplinka susijusius 
tikslus.  
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PRIEDAS 

Priede pateikiamos veiksmingo programavimo ir įgyvendinimo nuostatos, finansavimo 
poreikių, susijusių su teminiais tikslais, vertinimas ir konkrečių administracinių 
pajėgumų aspektų vertinimas. 

A. VEIKSMINGO PROGRAMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SĄRANGA 

Remiantis ankstesnių programavimo laikotarpių Lietuvoje patirtimi, nustatyta keletas 
veiksnių, turintčių įtakos investicijų veiksmingumui, ypač strateginio orientavimo ir 
koncentracijos poreikis, būtinybė vengti investicijų suskaidymo, į nacionalines sistemas 
nepakankamai įtraukti projektai, silpnas atsakas į faktinius poreikius ir nedidelė Europos 
pridėtinė vertė. Būtinas bendras poslinkis link nuoseklaus ir inovacinio metodo, kad būtų 
aiškiai nurodytas strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo poveikis, kaip parodyta 
pateikiamuose pavyzdžiuose: 

– atsižvelgiant į nustatytus poreikius ir pagal ERPF nurodytus prioritetus, kai kurių rūšių 
investicijos turėtų būti griežtai svarstomos, net jei techniškai jos atitinka reikalavimus. 
ERPF atveju, tai susiję su sportu, kultūra ir turizmu;  

– reikėtų iš naujo įvertinti tolesnį iš ERPF finansuojamų investicijų į socialinę, sveikatos 
priežiūros ir švietimo infrastruktūrą poreikį. 2007–2013 m. laikotarpiu tokioms 
investicijoms skirta 18,3 proc. ERPF asignavimų dalis. Įsisavinimo lygis buvo gana 
aukštas ir šiuo metu sudarytų sutarčių lygis sudaro maždaug 90 proc. Todėl tolesnių 
ES finansuojamų investicijų poreikis šiose srityse turėtų būti iš naujo įvertintas 
atsižvelgiant į dabartinio programavimo laikotarpio rezultatus. 

Parama turi būti teikiama pagal ES valstybės pagalbos taisykles. Finansavimas turėtų būti 
skiriamas realiam rinkos nepakankamumui mažinti ir skiriamas mažiausias būtinas 
kiekis, siekiant efektyviai naudoti fondus, išvengti kompensacijos permokos ir sumažinti 
konkurencijos iškraipymą.  Bet koks lengvatinis režimas rinkos dalyviams turėtų būti 
taikomas tik tiek, kiek būtina.  

Finansinės priemonės 

Finansinės priemonės galėtų būti svarbios įgyvendinant ES politikos tikslus, sudarant 
lankstesnio ir tvaresnio finansavimo galimybes bei pritraukiant privataus sektoriaus 
investuotojus, darančius didelį sverto poveikį valstybės ištekliams, bei sudarant geresnes 
finansavimo galimybes BSP paramos gavėjams. Šiomis priemonėmis viešosios politikos 
finansavimas tampa efektyvesnis ir tvaresnis, taigi padedama valstybėms narėms kovoti 
su ilgalaikiais išbandymais ir didinti ilgalaikį politikos poveikį.  

Pasinaudojant 2014–2020 m. BSP fondų parama valstybės narės raginamos plačiau 
naudoti finansines priemones tuose sektoriuose, kuriuose jos labiausiai tinka ir kuriuose 
atlikus išankstinį (ex ante) vertinimą nustatytas rinkos nepakankamumas arba 
nepakankamai optimali investavimo padėtis. Be šių priemonių naudojimo investicijoms į 
MVĮ remti, jas taip pat reikėtų plačiau naudoti investicijoms į projektus, kuriuose 
nustatytas visų arba dalies investuotų išteklių grąžinimo potencialas, įskaitant 
investicijas, skirtas remti integruoto miestų vystymo veiklą ir skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą. 
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Lietuvos atveju siūloma, kad finansinės priemonės būtų naudojamos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srities paramai, energijos vartojimo efektyvumui, 
atsinaujinantiems energijos ištekliams ir miestų plėtrai. Galiausiai, siekiant išvengti 
susiskaidymo ir finansinių priemonių konkurencijos, turi būti užtikrinama, kad taikomas 
koordinuotas visų BSP fondų naudojimo požiūris.  

Programų struktūra 

Siūlomuose BSP fondams skirtuose 2014–2020 m. teisės aktuose numatyta papildoma 
galimybė kiekvienoje valstybėje narėje sudaryti programas, geriausiai atitinkančias jos 
institucinę sąrangą. Siekiant kokybiškai išleisti lėšas būtina bendradarbiauti visuose 
lygmenyse. Komisijos tarybų darbiniame dokumente dėl Bendros strateginės 
programos10 nuostatų išdėstytos skirtingos integruoto požiūrio į programavimą 
galimybės, kuriomis siekiama koordinavimo bei tarpusavio sąveikos ir kurias valstybės 
narės raginamos taikyti.  

Labiausiai tinkamą sąrangą reikės parengti bendradarbiaujant su Lietuvos 
suinteresuotosiomis šalimis ir derantis su Komisija.  

Koordinavimas, papildomumas ir sąveika 

Reikėtų užtikrinti visų BSP fondų ir teminių tikslų bei sanglaudos politikos ir kitų ES 
politikos sričių koordinavimą, papildomumą ir tarpusavio sąveiką.  

Sudarant programas reikėtų siekti ne tik penkių BSP fondų, bet ir kitų ES priemonių, 
kaip antai Europos infrastruktūros tinklų, „Horizontas 2020“, COSME, Europos 
inovacijos ir technologijos instituto ir jo Žinių ir inovacijos bendrijų tarpusavio sąveikos 
siekiant padidinti šalių inovacijų pajėgumus glaudžiau integruojant Žinių trikampį, Marie 
Skłodowska-Curie veiksmus, programą LIFE (ypač su integruotais projektais), programą 
„Erasmus visiems“, programą „Kūrybiška Europa“, Socialinių pokyčių ir inovacijos 
programą bei Prieglobsčio ir migracijos fondą. 

Sanglaudos politikos integruotos teritorinės investicijos sudaro sąlygas įgyvendinti 
atskiras programų dalis ir suteikia lankstumo įgyvendinti integruotus veiksmus žemesniu 
nei programos lygmeniu. Jei pasirenkamas šis mechanizmas, Lietuva turėtų kiekvienu 
integruotų teritorinių investicijų atveju nustatyti tinkamą valdymo struktūrą ir skirti 
konkrečią valdančiąją įstaigą. Programose turėtų būti nustatyti integruotoms teritorinėms 
investicijoms skirti asignavimai. Pavyzdžiui, integruotos teritorinės investicijos galėtų 
būti susijusios su integruotos tvarios Lietuvos miestų plėtros strategijomis. Taip pat gali 
būti įgyvendinami konkretūs veiksmai, susiję su miestų teritorijomis, kuriuose daugiausia 
socialinių ir ekonominių problemų. Eksperimentiniai ir inovaciniai metodai, susiejantys 
pažangiosios specializacijos strategijas ir tvarios plėtros tikslus (švarios technologijos, 
tvarus miesto ir kaimo judumas, daugiafunkcinės erdvės ir pastatai, viešųjų paslaugų 
teikimas) didesniuose miestuose bei kaimo ir miesto plėtros centruose, taip pat galėtų 
būti įtraukiami į integruotą plėtros planavimą, kartu su veikiančiomis darbo rinkomis ir 
tarptautinėmis integruotos plėtros strategijomis. 

                                                 
10COM(2012) 496 final, 2012 9 11, 2011/0276 (COD).  
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Partnerystės susitarime turėtų būti nustatytas indėlis į integruotą teritorinės plėtros 
metodą, įskaitant, jei tinkama, suplanuotą integruotą tvarios miesto plėtros metodą. Jame 
turėtų būti nurodyti miestai, kuriuose bus įgyvendinamos tvarios miestų plėtros 
strategijos arba jų nustatymo principai.  

Pagal bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą (BIVP) siūlomas integruotas „iš apačios į 
viršų“ požiūris, taikomas sprendžiant sudėtingas teritorines ir vietos problemas, į jų 
sprendimą įtraukiant vietos bendruomenes. Lietuva raginama pateikti savo požiūrį dėl 
bendruomenės vykdomos vietos plėtros visiems BSP fondams, nurodant pagrindinius 
iššūkius, tikslus ir prioritetus, teritorijų tipą, vietos veiklos grupių vaidmenį bei skirtingus 
BSP fondus ir koordinavimo mechanizmus. Lietuva taip pat turėtų numatyti 
parengiamąją paramą vietos subjektams. Programai LEADER (bendruomenės inicijuotai 
vietos plėtrai kaimo vietovėse) skirtų lėšų dalis Lietuvoje galėtų būti didinama palyginti 
su 2007–2013 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bendruomenės inicijuotai 
vietos plėtrai taikomas platesnis kelių fondų taikymo požiūris. 

B. FINANSAVIMO POREIKIŲ VERTINIMAS PAGAL TEMINIUS TIKSLUS 

Toliau pateikiamuose skirsniuose išdėstytas Komisijos tarnybų požiūris į Lietuvai skirtų 
BSP fondų prioritetus. Jie nustatyti pagal Komisijos tarnybų parengtą išsamią šalies 
analizę11 ir pasirinkti iš 11 teminių tikslų, parengtų pagal Komisijos bendrų nuostatų 
reglamento pasiūlymą12 dėl BSP fondų, kurį Komisija priėmė 2011 m. spalio 6 d. Pagal 
šiuos 11 teminių tikslų strategija „Europa 2020“ perkeliama į veiklos tikslus, remiamus iš 
BSP fondų.  

11 teminių tikslų yra bendri sanglaudos, kaimo plėtros ir jūrų reikalų bei žuvininkystės 
politikos sritims; jais užtikrinama, kad veiksmai pagal šią politiką būtų suderinti ir jais 
būtų siekiama bendrų tikslų, numatytų strategijoje „Europa 2020“. Jie atspindi galimus 
finansavimo tikslus visoje ES. Atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės konkrečią 
padėtį ir susitarus su nacionalinėmis institucijomis atrenkami konkretūs tikslai. 
Lietuvos probleminės sritys ir finansavimo sritys atitinka šiuos teminius tikslus: 

Finansavimo prioritetai Susiję teminiai tikslai 
Inovacijoms palanki verslo aplinka  

 
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 
skatinimas; 
Mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės ūkio sektoriaus 
(EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus 
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas; 
Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, 
naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas; 
Institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis 
administravimas; 

Moderni infrastruktūra, siekiant didinti 
konkurencingumą ir skatinti tvarų augimą  
 

Aplinkos apsaugos ir išteklių naudojimo veiksmingumo 
skatinimas; 
Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse 
tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas; 

                                                 
11 SWD(2012) 319 final. svetainė http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_lithuania_lt.pdf. 

12 COM(2011) 615 final/2; http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_lt.cfm#1 
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Kuo geresnis darbo jėgos potencialo 
panaudojimas   

Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas; 
Socialinės aprėpties skatinimas ir kova su skurdu; 
Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą 
gyvenimą; 

Tvarus ir efektyvus gamtos išteklių naudojimas  
 

Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas; 
Aplinkosauga ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimas; 
Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir 
valdymo skatinimas; 

FINANSAVIMO PRIORITETAS. INOVACIJOMS PALANKI VERSLO APLINKA  

Finansavimo prioriteto „inovacijoms palanki verslo aplinka“ tikslai visų pirma bus 
pasiekti įgyvendinant teminius tikslus „mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų skatinimas“ ir „mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės ūkio sektoriaus 
(EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo 
didinimas“, taip pat teminiais tikslais „informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, 
naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas“ ir „institucinių gebėjimų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas“.  

Teminis tikslas. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas  

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 

Dabartinė padėtis  Nacionalinis 2020 m. 
tikslas nurodytas 
NRP 

3 proc. ES BVP investuojama į 
mokslinius tyrimus ir plėtrą 

0,79 (2010 m.) 1,9 % 

 
Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. skatinti verslo investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, inovacijas ir 
verslumą, verslo ir mokslo ryšius, bendradarbiavimą ir tarptautinimą; 

• stiprinti privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Tai 
turėtų apimti paramą, taikomą nuo pagrindinių tyrimų iki technologinių ir 
taikomųjų tyrimų, bandomosioms linijoms ir ankstyvam produkto patvirtinimui 
bei veiksmingam technologijos perkėlimui iš tyrimų centrų į verslą, gerinant 
viešųjų tyrimų orientaciją į rinką;  

• investuoti į inovacijų vystymo pajėgumus ir paramos inovacijoms paslaugas, 
drauge skatinant paklausą inovacijoms (pvz., per inovacijų viešąjį pirkimą ir 
žaliąjį viešąjį pirkimą), siekiant užtikrinti geresnę darną su viešųjų MTTP pasiūla. 
Parama turėtų būti susijusi su sritimis, kurių verslumo potencialas didžiausias; 

• vystyti didelių vietos ar užsienio bendrovių ir naujai įsteigtų inovacijų bendrovių 
ir MVĮ bendrai atliekamų tyrimų iniciatyvas; 
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• remti klasterių politiką ir skatinti kokybiškus verslo tinklus, įskaitant kūrimą 
viename iš penkių Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos mokslo slėnių; daugiausia 
dėmesio skirti kokybiškoms paslaugoms (pilnam paslaugų paketui, įskaitant 
paramą komercializacijai, techninėms paslaugoms, apskaitai, mokesčių apskaitai, 
konsultacijoms), daugiaklasterinėms strategijoms ir bendradarbiavimui su kitais 
nacionaliniais ir tarptautiniais klasteriais ir universitetais;  

• investuoti į inovacijų, verslumo kultūros, įgūdžių ir aukštesnio išsilavinimo plėtrą 
ir viešųjų tyrimų sektorių, taikant iniciatyvas ir suteikiant mokymo galimybes 
viešojo sektoriaus mokslininkams, įtraukiant juos į žinių perdavimo ir 
komercializacijos veiklą, paramą tarpsektoriniam judumui, daktaro laipsnio 
studijų užmokesčio didinimui ir įdarbinimo sąlygų įmonėse gerinimui;  

• skatinti verslo ir mokslo ryšius, siekiant sukurti ilgalaikius pasitikėjimu pagrįstus 
ryšius geresnei tyrimų rezultatų komercializacijai ir geresniam žinių platinimui ir 
perdavimui;  

• vystyti pažangiosios specializacijos sąvoką ir metodiką, apimančią visų 
ekonomikos sričių, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, 
investicijas ir visiškai jas integruoti į Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją arba viziją;  

• remti projektus, kuriuose dalyvauja universitetai, siekiant pagerinti mokslininkų 
galimybes steigti daugiau bendrovių ir inkubatorių; toliau taikyti inovacijoms 
skirtus investicinius čekius MVĮ remti; remti produktų ir paslaugų inovacijas, 
nustatytas Europos inovacijų partnerystėse ir žinių inovacijų centruose, 
susijusiuose su Europos inovacijos ir technologijos institutu; 

• plėsti žinias apie jūrą, siekiant pagerinti jūrų sektoriaus veiklos efektyvumą ir 
skatinti inovacijas; skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo praktiką, 
bendradarbiavimą ir tarptautinimą pagal ES Baltijos jūros regiono strategiją 
(ESBJRS) ir ne tik; tirti jūrų sektorių, kaip antai jūrų sektoriaus augimo 
iniciatyvoje13 nurodytų sektorių, augimo potencialą. 

2. Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros stiprinimas: 

• orientuotis į pajėgumų didinimą siekiant tvariai pasinaudoti didelės apimties 
mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra, kaip antai mokslo slėniais, 
užtikrinant kad jau atliktos ir tebevykdomos investicijos yra tinkamai vystomos, 
įgyvendinamos ir naudojamos bei užtikrinant būtiną nustatytų strateginių 
mokslinių ir technologinių sričių sutelkimą pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, skirtą pažangiajai specializacijai; 

• nustatyti ir optimizuoti esamos infrastruktūros naudojimą platesniu 
makroregioniniu ir ES lygmeniu, panaudojant galimybes ir lyginamuosius 

                                                 
13 Jūrų sektoriaus augimas yra ilgalaikė strategija, skirta pasinaudoti Europos vandenynų, jūrų ir pakrančių 

potencialu. Jūrų sektoriaus augimo tyrime „Tvaraus vandenynų, jūrų ir pakrančių augimo scenarijai ir 
veiksniai“ nustatytos sritys, įskaitant jūrų energiją, jūrų ir pakrančių bei kruizinių laivų turizmą, jūrų 
mineralinius išteklius, jūrų sektoriaus biotechnologijas ir akvakultūrą, kurios galėtų prisidėti prie 
tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo jūrų sektoriaus ekonomikoje. 
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pranašumus, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą su atitinkamais partneriais ir 
suinteresuotaisiais subjektais. 

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai:  

– užtikrinti, kad būtų laiku pateikta nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija, 
skirta pažangiajai specializacijai, kuria siekiama išspręsti dabartinės mokslinių tyrimų 
ir inovacijų sistemos problemas, susijusias su, pavyzdžiui, susiskaidymu, 
nepakankamu bendradarbiavimu ir tarptautinimu, kaip pabrėžta Komisijos 
pavyzdinėje iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“. Tai turėtų užtikrinti, kad viešojo 
sektoriaus lėšos būtų naudojamos veiksmingai, dėmesys būtų telkiamas tik tam 
tikriems pagrindiniams mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetams ir tuo remiantis būtų 
kuriami arba plėtojami tarptautiniai tinklai;  

– BSP fondų ir programos „Horizontas 2020“ koordinavimas, papildomumas ir 
tarpusavio sąveika turėtų būti stiprinami ir grindžiami veiklos atskyrimu, kaip 
nustatyta nacionalinėje mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijoje, skirtoje pažangiajai 
specializacijai. BSP fondai didžiausią dėmesį turėtų skirti ekonominiam žinių ir idėjų 
panaudojimui, o įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ daugiausia dėmesio 
reikėtų skirti mokslinei pažangai ir naujų žinių kūrimui; 

– telkti dėmesį į ribotą sektorinių ir (arba) teminių prioritetų skaičių bei BSF fondų ir 
teminių tikslų (pvz., parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, ekologinės inovacijos ir pan.) 
koordinavimą, papildomumą ir tarpusavio sąveiką, siekiant išvengti susiskaidymo ir 
veiksmingiau teikti paramą inovacijoms (pvz., griežčiau atrinkti klasterius, tinklus, 
mokslinių tyrimų parkus ir kt.);  

– apsvarstyti, kaip horizontalieji principai, pvz., tvarus vystymasis, galėtų būti 
pradiniame etape įtraukti į sričių, kuriose būtina imtis veiksmų moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms remti, nustatymą; 

– atverti mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemą. Makroregioninio bendradarbiavimo (ES 
Baltijos jūros regiono strategija) ir dažniausiai teritorinio bendradarbiavimo teikiamos 
galimybės turėtų būti įtrauktos į politinius svarstymus ir priimamus sprendimus.  
Aiškiai apibrėžtus ir konkrečius BSP fondų investicijų tikslus būtina integruoti 
pradiniame etape; 

– nustatyti projektus, kuriuose BSP fondų paramą galima susieti su programa 
„Horizontas 2020“. Investicijomis į mokslinius tyrimus ir inovacijas reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų kuo daugiau naudojamasi naujoviškais produktais ir paslaugomis, 
nurodytais Europos inovacijų partnerysčių ir viešojo sektoriaus subjektų partnerysčių 
strateginiuose įgyvendinimo planuose (pvz., bendro programavimo iniciatyvos, 
185 straipsnio iniciatyvos ir ERA-NET programos); 

– nacionalinėje mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijoje turėtų būti deramai 
atsižvelgiama į prioritetus, nustatytus komunikate dėl Europos mokslinių tyrimų 
erdvės (COM(2012) 392 final); 
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– įsteigti regionų arba valstybių partneryste grindžiamą infrastruktūrą, skirtą Europos 
strateginio mokslinių tyrimų infrastruktūros forumo veiksmų planams įgyvendinti; 

– suderinti energetikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją su Strateginiu 
energetikos technologijų planu (SET planu). 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose IRT, mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikai, klimato kaitai, aplinkos apsaugai, žmogiškojo kapitalo vystymui ir 
švietimui14. 

Teminis tikslas. Mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus ir žuvininkystės 
bei akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimas   

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Verslumo skatinimas:  

• didinti Lietuvos MVĮ konkurencingumą remiant inovacijas, našumo augimą, 
mažesnį energijos vartojimo intensyvumą ir efektyvesnį išteklių naudojimą. 
Investuoti į verslo plėtrą, verslo įgūdžius ir verslumą, įskaitant MVĮ, veikiančias 
žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir jūrų srityse. Parengti priemonių 
paketą, konkrečiai skirtą MVĮ moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, taip 
pat iniciatyvas, padėsiančias priartinti naujas idėjas rinkoje prie pažangiosios 
specializacijos sąvokos;  

• toliau investuoti į MVĮ informacines ir ryšių technologijas, siekiant didinti 
našumą ir eksportą, ir atsižvelgti į verslo sektoriaus poreikius.  Labai svarbus 
prioritetas – teikti paramą prototipų kūrimo ir verslo plano kūrimo etape;  

• užtikrinti, kad verslo paramos paslaugomis būtų teikiami į vartotojus orientuoti 
produktai, pritaikyti prie įmonių poreikių. Imtis naujos veiklos, padėsiančios MVĮ 
diegti ekologines inovacijas ir efektyviau naudoti išteklius bei energiją. Remti 
naujai įsteigtas ekologinių inovacijų MVĮ;  

• užtikrinti pritaikytas finansines priemones, grindžiamas rizikos pasidalijimu 
(rizikos kapitalo fondai, „verslo angelai“, dotacijos) ir skatinti inovacijų politikos 
priemonių paklausą (taip pat pasitelkiant viešuosius pirkimus). 

2. Naujų MVĮ verslo modelių plėtra: 

• padėti plėtoti naujus MVĮ verslo modelius, MVĮ tarptautinę veiklą ir padėti joms 
pritraukti tiesioginių užsienio investicijų (TUI);  

• kurti naujus produktus, technologijas ir organizavimo sistemas visuose tiekimo 
grandinės lygmenyse. Paramą maisto produktų sektoriuje sutelkti į 

                                                 
14  3, 4, 5, 6, 8 ir 10 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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naujoviškesnius, didesnės pridėtinės vertės ir tvarius projektus, bendradarbiavimo 
metodus ir projektus, kuriais didinama maisto grandinės integracija. Palengvinti 
pusiau natūrinių ūkių žemės ūkio restruktūrizavimo procesą, kartų kaitą ir didinti 
bioekonomikos sektorių potencialą. Didinti nuo žuvininkystės veiklos 
priklausomų vietovių patrauklumą sukuriant didesnę pridėtinę vertę vietos 
lygmeniu. Būtina imtis veiksmų, susijusių su jūrų sektoriaus augimu15, žiniomis 
apie jūrą, jūrų erdvės planavimu ir integruota jūrų stebėsena.  

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai:  

– veiksmus reikėtų sustiprinti ir papildyti tarpusavyje susijusiais veiksmais pagal 
teminius užimtumo ir socialinės įtraukties tikslus (pvz., verslumas ir verslo kūrimas). 
Lydimieji veiksmai galėtų apimti, pavyzdžiui, paramą papildomiems MVĮ personalo 
mokymo įgūdžiams ir (arba) naujoviškų darbo organizavimo formų ir darbo laiko 
tvarkos įvedimą, verslo plėtros konsultacines paslaugas bei ūkininkų ir miškų 
savininkų veiklos įvairinimą; 

– 2007–2013 m. laikotarpiu galimybės MVĮ gauti finansavimą pirmiausia buvo 
teikiamos taikant finansines priemones. Šio požiūrio reikėtų toliau laikytis 2014–
2020 m. laikotarpiu. Tokia parama turėtų būti grindžiama išsamia rinkos analize ir 
tikslinėmis sritimis, kuriose trūksta privačių investicijų ir esama aiškių rinkos 
nepakankamumo įrodymų. Reikėtų užtikrinti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama 
labai mažoms bendrovėms;  

– ypatingą dėmesį reikėtų skirti jaunųjų verslininkų MVĮ; 

– Lietuva turi parengti nacionalinį strateginį akvakultūros planą;  

– būtina užtikrinti BSP fondų koordinavimą, papildomumą ir tarpusavio sąveiką. 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose moksliniams tyrimams ir inovacijoms, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, aplinkos apsaugai, žmogiškojo kapitalo 
vystymui, socialinei įtraukčiai ir švietimui16. 

Teminis tikslas. Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo 
didinimas ir kokybės gerinimas  

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

                                                 
15 Penkios veiksmų sritys, nustatytos tebevykdant jūrų sektoriaus augimo tyrimą „Vandenynų, jūrų ir 

pakrančių tvaraus augimo scenarijai ir varomosios jėgos“, yra tokios: jūrų sektoriaus energija, 
akvakultūra, jūrų, pakrančių ir kruizinių laivų turizmas, jūrų mineraliniai ištekliai ir jūrų sektoriaus 
biotechnologijos. 

16 1, 4, 6, 8, 9 ir 10 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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1. IRT prietaikų skatinimas ir skleidimas, siekiant MVĮ, ypač esančių atokiose kaimo ir 
pajūrio vietovėse, modernaus administravimo ir našumo didinimo:  

• plėtoti prie MVĮ poreikių pritaikytas inovacines IRT prietaikas ir paslaugas, 
įskaitant tokias, kurios padėtų plėtoti ekonominį potencialą kaimo vietovėse. 
Remti mokymą, konsultacijas ir paslaugas, sudarant geresnes prieigos sąlygas ir 
skatinant naudotis internetu kaimo vietovėse gyvenančius arba retai internetu 
besinaudojančius gyventojus (pvz., naudojimasis e. valdžios priemonėmis, vietos 
IRT centrų steigimas atokiose vietovėse, kuriose prieiga išlieka ribota arba 
kuriose kaimo gyventojai neturi nuosavų kompiuterių). 

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

- užtikrinti papildomumą su Komisijos pavyzdine iniciatyva „Skaitmeninė Sąjunga“; 

- atlikti išsamų rinkos plėtros tyrimą, siekiant nustatyti rinkos nepakankamumo sritis, 
kad nebūtų išstumiamos privačios investicijos ir būtų užtikrintas technologinis 
neutralumas; 

- gerinti prieigą prie interneto ir skatinti naudojimąsi juo retai gyvenamose vietovėse, 
kuriose šiuo metu menkai juo naudojamasi. 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose moksliniams tyrimams ir inovacijoms, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, žmogiškojo kapitalo vystymui, 
socialinei įtraukčiai ir švietimui17.  

Teminis tikslas. Institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis 
administravimas  

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

BSP fondai turėtų telkti savo veiklą šiems konkretiems tikslams pasiekti:  

1. Institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas:  

• viešąjį administravimą labiau orientuoti į klientą. Nustatyti įvairius viešųjų 
paslaugų kokybės standartus, grindžiamus reguliariu klientų pasitenkinimo 
vertinimu ir tarptautiniu lyginimu (lyginamąja analize); 

• toliau didelį dėmesį skirti viešojo administravimo institucijų orientavimui į 
rezultatus. Toliau stiprinti esamą veiklos valdymą ir strateginio planavimo 
sistemas, užtikrinant geresnę politikos sričių tarpusavio sąveiką, nustatant 

                                                 
17 1, 4, 8, 9 ir 10 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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įrodymais pagrįstą sprendimų priėmimo procesą, įskaitant poveikio vertinimo 
parengimą;  

• toliau paprastinti verslui taikomas procedūras ir norminę bazę. Siekiant tobulinti 
norminę bazę ir mažinti administracinę naštą, nuolatinis teisės aktų projektų 
nagrinėjimas ir sisteminis jau priimtų teisės aktų persvarstymas turėtų būti 
grindžiami tyrimų rezultatais arba verslininkų atsiliepimais;   

• toliau gerinti civilinio teisingumo procedūrų veiksmingumą ir kokybę, skatinti 
tarpininkavimą ir kitus alternatyvius ginčų sprendimo būdus, modernizuoti teismų 
darbo organizavimą ir plėtoti teismų žmogiškųjų išteklių valdymą, skaidrumą ir 
IRT priemones; 

• stiprinti valstybės tarnautojų karjeros sistemą, grindžiamą Europos viešojo 
administravimo principais, plėtoti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategijas ir 
politikos sritis, aprėpiančias darbuotojų įdarbinimo planus ir karjeros galimybes, 
kompetencijos stiprinimą ir aprūpinimą ištekliais – tai padės geriau įgyvendinti 
viešąją politiką;  

• stiprinti korupcijos viešajame sektoriuje prevenciją ir tobulinti kovos su korupcija 
priemones;  

• teikti pirmenybę horizontaliesiems projektams, kuriais atliekami sisteminiai 
pokyčiai konkrečiame sektoriuje. Laikantis tokio požiūrio būtų galima sutelkti 
finansinius išteklius prioritetinėse srityse ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų;  

• gerinti tarptautinio ir tarpvalstybinio valdymo aspektus, susijusius su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir saugumu, įskaitant muitinės sistemų gebėjimų 
stiprinimo finansavimą. 

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

– tikimasi, kad Lietuvos investicijos į administracinių gebėjimų stiprinimo veiksmus bus 
grindžiamos Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa. Nors neseniai 
priimtos strategijos principai ir tikslai yra aktualūs, strategijos užmojai ir patikimumas 
priklausys nuo išsamaus veiksmų plano;  

– Lietuva raginama naudoti BSP fondų paramą, kad sutelktų pastangas toliau tobulinti 
elektroninių viešųjų paslaugų, teikiamų visų pirma piliečiams, kokybę ir 
prieinamamumą. Nustatant kitų priemonių prioritetus, reikėtų vadovautis Europos 
skaitmenine darbotvarke ir 2011–2015 m. e. valdžios veiksmų planu; 

– be to, Lietuva raginama toliau investuoti į tarpvalstybinių e. valdžios paslaugų 
įgyvendinimą, kaip tai išbandė valstybės narės, vadovaudamosi Konkurencingumo ir 
inovacijų programa (ICIP ICT PSP). Šios investicijos turėtų užtikrinti sąveiką su 
numatoma būsima Europos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros veikla pagal 
siūlomą Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau – EITP); 
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Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas pagal teminius tikslus, skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms, IRT ir 
MVĮ18. 

FINANSAVIMO PRIORITETAS. MODERNI INFRASTRUKTŪRA, SIEKIANT DIDINTI 
KONKURENCINGUMĄ IR SKATINTI TVARŲ AUGIMĄ  

Finansavimo prioriteto „Moderni infrastruktūra ekonominiam augimui ir darbo vietų 
kūrimui“ tikslai bus pasiekti visų pirma įgyvendinus teminius tikslus „aplinkosauga ir 
išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas“ ir „tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“.  

Teminis tikslas. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimas 

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Vis dar būtinos esminės investicijos į vandens ir nuotekų sektorius, t. y. nuotekų 
(surinkimo sistemų parengimas ir dumblo tvarkymo ir apdorojimo gerinimas) ir 
geriamojo vandens, kad būtų laikomasi ES teisės aktų reikalavimų. 

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

• atliekų ir vandens infrastruktūros srityje plėtoti projektus, teikiančius optimalius 
operatyvinius ir teritorinius sprendimus, kuriuos įgyvendinant naudojamos naujausios 
kiekvienu konkrečiu atveju pritaikytos technologijos; 

• užtikrinti, kad projektų rezultatai būtų veiksmingi galutiniams vartotojams didinant 
jungčių skaičių ir visapusiškai išnaudojant sukurtos infrastruktūros pajėgumus; 

• stiprinti aplinkos įstaigų, atsakingų už atliekų tvarkymo ir upės baseino valdymo 
projektų stebėseną ir įgyvendinimą, administracinius gebėjimus. 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas pagal teminius tikslus, skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms, IRT ir 
klimato kaitai. 

Teminis tikslas. Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse šalinimas 

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Investicijos į transeuropinį transporto tinklą (TEN-T): 

                                                 
18 1, 3 ir 5 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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• plėtoti „Rail Baltica“ – TEN-T pagrindinio tinklo dalį (greitojo susisiekimo ir 
visapusiškos sąveikos jungtį su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, kuriose 
įdiegta Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS));  

• toliau investuoti į TEN-T geležinkelio linijų elektrifikavimą ir modernizavimą;  

• steigti viešus logistikos centrus ir daugiarūšio transporto platformas, siekiant 
užtikrinti įvairių TEN-T tinklo transporto rūšių sąveiką ir tarpusavio ryšį. 

2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir 
tretinius transporto mazgus: 

• prijungti antrinius ir tretinius mazgus prie TEN-T infrastruktūros, siekiant 
integruoti pagrindinius miestų ir ekonominius centrus; 

• užbaigti miestų apylankas, siekiant gerinti eismo sąlygas, mažinti transporto 
spūstis ir kelionės laiką ir gerinti vietos gyventojų gyvenimo sąlygas. 

3. Ekologiškų ir mažo anglies dioksido kiekio transporto sistemų kūrimas ir tvaraus 
judumo miestuose skatinimas: 

• plėtoti integruotą miestų strategiją, kurioje būtų nustatytos ir skatinamos tvaraus 
miesto transporto gerinimo priemonės. Viešasis transportas turėtų tenkinti riboto 
judumo keleivių poreikius;  

• stiprinti keliavimo būdų derinimą, remiant iniciatyvas, pvz., įrengti automobilių 
stovėjimo aikšteles su visuomeninio transporto prieiga (angl. Park and ride) ir 
(arba) integruojant dviračių transportą į visuomeninio transporto sistemą (angl. 
Bike and ride). Skatinti važiavimą dviračiais kaip transporto rūšį. Sukurti 
infrastruktūrą, skirtą automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelėms prie viešojo 
transporto stočių; 

• investuoti į kelių eismo saugos priemones, siekiant sumažinti kelių eismo įvykių 
skaičių.  

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas Išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

– tobulinti transporto infrastruktūros strateginio planavimo faktinį pagrindą, naudojant 
tinkamą eismo modelį, kuriame atsižvelgiama į realią ir numatomą paklausą ir 
efektyviai ir veiksmingai integruojamos skirtingos transporto rūšys. Labai svarbu 
kokybiškai ir laiku parengti transporto planą, nes jis turėtų būti pagrindinis ataskaitinis 
dokumentas priimant sprendimus dėl transporto investicijų Lietuvoje19; 

                                                 
19 Į transporto planą reikėtų įtraukti skyrius dėl visų pagrindinių rūšių (geležinkelių, kelių, jūrų ir oro 

transporto) įvairiarūšio vežimo aspektų (įskaitant viešąjį transportą ir pažangiąsias transporto 
sistemas), taip pat dėl judumo mieste ir transporto plėtros (atitinkamą dėmesį skiriant ne tik sostinei), 
nurodant pasienio infrastruktūrai reikalingus koordinavimo susitarimus. Jame turėtų būti sprendžiami 
tokie klausimai kaip energetika, klimato kaita, įvairiarūšis transportas, techninė priežiūra, degalų kainų 
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– įdiegti patikimą projektų vertinimo ir jų prioritetiškumo nustatymo sistemą bei 
apsvarstyti bendros paramos Europos regionų projektams (JASPERS) prašymo 
teikimą. Projektų prioritetiškumas turėtų būti užtikrintas atsižvelgiant į jų indėlį į 
judumą, tvarumą, šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimą ir 
bendrą Europos transporto erdvę;  

– stiprinti pagrindinių infrastruktūros valdytojų administracinius gebėjimus; 

– užtikrinti investicijų finansinį tvarumą parengiant ir įgyvendinant tinkamą priežiūros 
strategiją (taikant principus „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“). Techninės 
priežiūros sąnaudoms finansuoti reikėtų naudoti ne ES fondų lėšas, o pajamas iš 
kainodaros ir rinkliavų sistemų. Naudotojų apmokestinimo sistemos, kuriomis 
taikomos su atstumu susijusios kelių rinkliavos, turėtų atitikti Direktyvos 2004/52/EB 
ir Sprendimo 2009/750/EB reikalavimus. Tai padėtų pritraukti privačių lėšų pagal 
finansines priemones; 

– pertvarkyti nekonkurencingą ir neveiksmingą geležinkelių sektoriaus tarifų sistemą, 
siekiant užtikrinti pakankamai išteklių techninei priežiūrai, kad būtų sudarytos sąlygos 
visapusiškai įgyvendinti ES geležinkelių rinkos prieigos teisės aktus bei užtikrinti jų 
vykdymą, spręsti konkurencijos apribojimų klausimus ir didinti geležinkelių 
transporto konkurencingumą; 

– kadangi daugumos investicijų į vietos kelius pridėtinė vertė Europai šiuo laikotarpiu 
nėra didelė, būsimos investicijos turėtų būti daugiausia skiriamos iš nacionalinių 
fondų. Kalbant apie ES finansavimą, parama vietos kelių projektams gali būti 
skiriama tuo atveju, jei, atsižvelgiant į infrastruktūros priklausomybę nuo klimato 
kaitos pavojų, šiais projektais prisidedama prie fizinio, ekonominio ir socialinio 
skurstančių miestų ir kaimų bendruomenių ir vietovių atnaujinimo;  

– užtikrinti, kad Lietuvos strategija iš esmės atitiktų ES transporto baltąją knygą 
„Bendros transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“; 

– veiksmais, finansuojamais pagal šį teminį tikslą, turėtų būti užtikrinta sąveika su 
intervenciniais veiksmais pagal EITP (ypatingą dėmesį skiriant „Rail Baltica“), t. y. 
pirmenybė teikiama sudėtingiausiems transporto projektams, pvz., tarpvalstybinėms 
jungtims, pagrindiniam geležinkelių tinklui ir vidaus vandens kelių projektams. Be to, 
siekiant palengvinti naštą valstybės finansams, pagal EITP taip pat numatyta naudoti 
finansines priemones privačioms lėšoms, skirtoms transporto infrastruktūros kūrimui, 
pritraukti; 

– taip pat reikėtų užtikrinti veiklos koordinavimą su Europos teritoriniu 
bendradarbiavimu (ETB). Makroregioninio bendradarbiavimo (ES Baltijos jūros 
regiono strategija (ESBJRS)) ir dažniausiai teritorinio bendradarbiavimo teikiamos 
galimybės turėtų būti įtrauktos į politikos svarstymą ir sprendimus, ir turėtų būti 
skatinama sąveika su programoje „Horizontas 2020“ nustatytu uždaviniu „pažangus, 
ekologiškas ir integruotas transportas“.  

                                                                                                                                                 
nustatymas, integruotas naudotojų apmokestinimas, bet kokių neigiamų išorės padarinių vengimas, jų 
poveikio mažinimas ar kompensacija už juos bei neįgaliųjų galimybės naudotis transportu. 
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Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas pagal teminius tikslus, skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, klimato kaitai ir aplinkos apsaugai20 

FINANSAVIMO PRIORITETAS. KUO GERESNIS DARBO JĖGOS POTENCIALIO 
PANAUDOJIMAS   

Finansavimo prioriteto „Kuo geresnis darbo jėgos potencialo panaudojimas“ tikslai bus 
pasiekti visų pirma įgyvendinus teminius tikslus „užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas“, „socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“ ir „investicijos į 
švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą“   

Teminis tikslas. Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas 

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 

Dabartinė padėtis  Nacionalinis 2020 m. 
tikslas, nurodytas 
NRP 

20–64 m. gyventojų užimtumas turėtų būti 
75 proc.  

67,2 % (2011 m.) 72,8 % 

 
Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Užimtumo galimybės darbo ieškantiems asmenims ir darbo rinkoje 
nedalyvaujantiems žmonėms, visų pirma jaunuoliams, įskaitant vietos užimtumo 
iniciatyvas ir paramą darbo jėgos judumui:  

• gerinti aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) veiksmingumą, aprėptį ir 
orientavimą. Ją orientuoti į jaunuolius, ilgalaikius ir žemos kvalifikacijos 
bedarbius (ypač tuos, kurie priklauso nuo socialinės paramos), vyresnio amžiaus 
darbuotojas ir darbuotojus bei neįgaliuosius. Mažiau finansuoti viešuosius darbus, 
bet daugiau lėšų skirti mokymams (kvalifikacijos suteikimui, mokymui darbo 

                                                 
20 1, 4, 5 ir 6 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 

2012 m. konkrečioms šalims skirta rekomendacija Nr. 2:  

Priimti teisės aktus dėl visapusiškos pensijų sistemos reformos. Suderinti teisės aktais 
nustatytą pensinį amžių su vidutine tikėtina gyvenimo trukme, nustatyti aiškias pensijų 
indeksavimo taisykles ir pagerinti papildomo kaupimo sistemas. Pensijų reformą paremti 
vyresnių žmonių aktyvumo priemonėmis. 

2012 m. konkrečioms šalims skirta rekomendacija Nr. 3:  

Spręsti aukšto nedarbo lygio, visų pirma jaunimo, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir 
ilgalaikių bedarbių, problemą skiriant daugiau išteklių aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonėms ir kartu gerinant jų veiksmingumą. Padidinti gamybinės praktikos schemų 
veiksmingumą. Pakeisti darbo teisės aktus, kiek tai susiję su lanksčiomis sutarčių 
sąlygomis, atleidimo nuostatomis ir lanksčia darbo laiko tvarka. 
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vietoje). Stiprinti vietos užimtumo iniciatyvas, skirtas spręsti regionų išsivystymo 
skirtumus. Įdiegti ADRP stebėsenos ir kokybės vertinimo sistemą; 

• teikti paramą, suteikiant galimybę naudotis įperkamomis vaikų priežiūros ir 
popamokinės priežiūros paslaugomis. Remti valstybinių, įmonės viduje 
veikiančių ir privačių vaikų priežiūros įstaigų steigimą, taip pat mažinant 
administracinę naštą, susijusią su vaikų priežiūros infrastruktūros kūrimu;  

• skatinti vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumą ir sveikatą, taikant naujoviškas, 
prieinamas ir vyresnio amžiaus darbuotojams palankias darbo organizavimo 
formas, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą ir veiksmingai skatinant 
sveikesnį darbuotojų gyvenimo būdą. Įgyvendinti novatoriškus vyresnių žmonių 
aktyvumo ir sveikatos srities projektus, susijusius su Europos inovacijų 
partneryste; 

• įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, pagal kurią nedirbantiems ir 
nesimokantiems jaunuoliams sudaromos sąlygos toliau mokytis, persikvalifikuoti 
arba pasinaudoti aktyvumo skatinimo priemonėmis per keturis mėnesius nuo 
mokyklos baigimo. Pirmenybė turėtų būti teikiama profesinio mokymo 
pameistrystės programoms ir stažuotėms aukštąjį mokslą baigusiems asmenims, 
kad jie įgytų darbo patirties; 

• remti naujų darbo vietų steigimą ekologinio augimo sektoriuose ir pritaikyti 
esamas darbo vietas, įgūdžius ir kvalifikaciją prie reikalavimų, kurie keliami 
pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, klimato kaitos poveikiui 
atsparios ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos; 

• taikant integruotas priemones didinti savarankiškai dirbančiųjų skaičių ir naujų 
įmonių steigimą. ESF priemonės turėtų papildyti panašias socialinių įmonių 
steigimo ir savarankiškai dirbančiųjų schemas, finansuojamas iš ERPF ir 
EŽŪFKP, kurios išskirtinai apima pažeidžiamas gyventojų grupes (jaunuolius, 
moteris ir bedarbius). Kaimo vietovėse reikėtų skatinti darbo vietų kūrimą ir 
ekonominės veiklos įvairinimą naujų įmonių steigimą ir ne žemės ūkio MVĮ.  

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

- užtikrinti BSP fondų veiklos koordinavimą, papildomumą ir sąveiką; 

- užtikrinti ryšį tarp ADRP priemonių ir socialinio darbo; 

- užtikrinti, kad užimtumo subsidijos (atsargiai taikomos tik konkrečioms tikslinėms 
grupėms) apimtų pakankamas apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemones. 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas pagal teminius tikslus, skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms, MVĮ, 
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IRT, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, klimato kaitai ir socialinei 
įtraukčiai21 

Teminis tikslas. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu 

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 

Dabartinė padėtis  Nacionalinis 2020 m. 
tikslas, nurodytas 
NRP 

Sumažinti skurdo arba atskirties riziką 
patiriančių asmenų skaičių bent 20 mln. 
Europos Sąjungoje (palyginti su 2008 m.) 

1 109 000 (2010 m.) 814 000 

 
Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Aktyvi įtrauktis: 

• Integruoti į darbo rinką bedarbius arba darbo rinkoje nedalyvaujančius darbingo 
amžiaus skurdo riziką patiriančius asmenis. Remti integruotus patekimo į darbo 
rinką būdus derinant įvairias užimtumo priemones, pvz., prie individualių 
poreikių pritaikytą paramą, konsultavimą, orientavimą ir galimybes gauti bendrąjį 
arba profesinį išsilavinimą ir mokymus, šiuo tikslu taip pat įtraukiant darbdavius. 
Remti socialines įmones ir aktyvesnį NVO dalyvavimą; 

• didinti skurdo riziką patiriančių ir labiausiai socialiai remtinų asmenų galimybes 
naudotis prieinamomis, tvariomis ir aukštos kokybės socialinėmis ir (arba) 
sveikatos priežiūros paslaugomis. Visų pirma užtikrinti geresnį vaikų priežiūros ir 
popamokinės priežiūros paslaugų, sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugų teikimą, kad asmenys, turintys didelių priežiūros įsipareigojimų, ir 
vyresnio amžiaus žmonės galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Nustatyti integruotą ir 
prie individualių poreikių pritaikytą paslaugų teikimo požiūrį, skatinti 
neįgaliesiems, vyresnio amžiaus asmenims ir vaikams skirtų nuolatinės globos 
įstaigų restruktūrizavimą į bendruomenines priežiūros paslaugas ir užtikrinti 

                                                 
21 1, 2, 3, 4, 5 ir 9 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 

2012 m. konkrečioms šalims skirta rekomendacija Nr. 2:  
Priimti teisės aktus dėl visapusiškos pensijų sistemos reformos. Suderinti teisės aktais 
nustatytą pensinį amžių su vidutine tikėtina gyvenimo trukme, nustatyti aiškias pensijų 
indeksavimo taisykles ir pagerinti papildomo kaupimo sistemas. Pensijų reformą pagrįsti 
vyresnių žmonių aktyvumo priemonėmis.  

2012 m. konkrečioms šalims skirta rekomendacija Nr. 4:  
Kad būtų sumažintas skurdas ir socialinė atskirtis, didinti paskatas dirbti ir socialinės 
paramos sistemos reformą geriau susieti su aktyvumo skatinimo priemonėmis, ypač 
kalbant apie pažeidžiamiausius asmenis. 
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visiems galimybes naudotis kokybiškomis priežiūros paslaugomis. Pradėti teikti 
naujas ir gerinti esamas benamiams skirtas ir socialinio būsto paslaugas; 

• modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, įskaitant reformų planavimą, 
įgyvendinimą ir stebėseną, siekiant padidinti socialinių ir bedarbio pašalpų, 
minimalių pajamų sistemų ir pensijų, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
ekonominį veiksmingumą ir adekvatumą, kartu kuo labiau sumažinant paskatas 
nedirbti ir vadinamąjį spąstų efektą;  

• daugiau dėmesio skirti skurdo mažinimui ir remti socialinę įtrauktį taikant 
priemones, kuriomis mažinami išsivystymo skirtumai tarp miestų centrų ir mažiau 
išsivysčiusių kaimo vietovių, įskaitant investicijas į nedidelio masto 
infrastruktūrą, kad būtų pagerintos galimybės naudotis pagrindinėmis 
paslaugomis ir vietos bendruomenių gyvenimo kokybė; 

• remti asmenų, kuriems gresia atskirtis, integracinį švietimą ir įvairias mokymosi 
dalyvauti, pasitelkiant formalųjį švietimą ir neformalų mokymą, formas. 

2. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP): 

• išnagrinėti naujas galimybes naudoti BSP fondų paramą taikant integruotą metodą 
pagal BIVP, kad būtų skatinama socialinė įtrauktis remiantis patirtimi, įgyta 
įgyvendinant programą LEADER žuvininkystės veiklos grupėse 2007–2013 m. 
laikotarpiu. BIVP metodai gali būti ypač svarbūs kaimo ar pakrančių vietovėse ir 
palankių sąlygų neturinčiose socialiai izoliuotose vietovėse ir pagrindinių 
Lietuvos miestų apylinkėse, atsižvelgiant į integruotos miestų plėtros planus.  

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

- reikėtų finansuoti tik tas priemones, kuriomis skatinamas perėjimas nuo institucinės 
prie bendruomeninės priežiūros;  

- reikėtų skirti būtinus išteklius romų bendruomenės socialinei ir ekonominei padėčiai 
pagerinti, kad būtų galima įgyvendinti priemones, numatytas nacionaliniame veiksmų 
plane ir romų integracijos strategijoje.  

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose MVĮ, IRT, mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikai, klimato kaitai, žmogiškojo kapitalo vystymui ir švietimui22. 

Teminis tikslas. Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą 

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 

Dabartinė padėtis  Nacionalinis 2020 m. 
tikslas, nurodytas 
NRP 

Sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų 7,9 % (2011 m.) mažiau nei 9 proc. 

                                                 
22 2, 3, 4, 5, 8 ir 10 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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skaičių iki mažiau nei 10 proc.  
Bent 40 proc. 30–34 m. gyventojų, 
turinčių aukštąjį ar jam prilygstantį 
išsilavinimą   

45,4 % (2011 m.) 40 % 

 

 
Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas ir lygių galimybių gauti geros 
kokybės ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą užtikrinimas: 

• sukurti ir įdiegti nuoseklias ir įrodymais pagrįstas mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus mažinimo strategijas, apimančias prevenciją, intervencinius veiksmus ir 
kompensavimą. Integruoti mokinius, turinčius specialių poreikių ir priklausančius 
socialiai atskirtoms bendruomenėms (pavyzdžiui, romai), organizuojant 
papildomus kursus, finansuojant mokytojų padėjėjus ir pan. Gerinti bendrojo 
švietimo mokymosi (ypač skaitymo ir matematikos) rezultatus; 

• gerinti mokymosi paramą sunkumų patiriantiems besimokantiesiems ir padėti 
mokykloms ir švietimo institucijoms įgyvendinti strategijas, kuriomis siekiama 
tobulinti pagrindinius įgūdžius; 

• sudaryti tinkamas sąlygas visiems naujiems mokytojams dalyvauti įvadinėje 
programoje, kurioje siūloma profesinė ir asmeninė parama pirmaisiais mokymo 
metais. 

2. Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių skatinimas ir 
kvalifikacijos kėlimas, taip pat siekimas švietimo ir mokymo sistemas labiau pritaikyti 
darbo rinkos poreikiams: 

• remtis Lietuvos kvalifikacijų sistema, gerinti aukštojo mokslo ir profesinio 
mokymo kokybę kuriant modernias, į rezultatus orientuotas, prie darbo rinkos 
poreikių pritaikytas studijų programas, tobulinti profesinio mokymo sistemą, kad 
ji atitiktų Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą 
(EQAVET) (Rekomendacija 2009/C 155/01), gerinti bendrojo lavinimo ir 
profesinių mokyklų mokytojų darbo kokybę ir įgūdžius bei remti tarptautinę 
veiklą;  

• tobulinti kvalifikacijos ir įgūdžių prognozavimo sistemą ir užtikrinti, kad į 
prognozes būtų atsižvelgta ADRP ir švietimo srityje. Suteikti daugiau galimybių 
aukštojo mokslo institucijų ir pirminio profesinio mokymo studentams įgyti 
praktinio darbo patirties veiksmingiau vykdant pameistrystės programas, teikiant 

2012 m. konkrečioms šalims skirta rekomendacija Nr. 3:  

Spręsti aukšto nedarbo lygio, visų pirma jaunimo, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir 
ilgalaikių bedarbių, problemą skiriant daugiau išteklių aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonėms ir kartu gerinant jų veiksmingumą. Padidinti gamybinės praktikos schemų 
veiksmingumą. Pakeisti darbo teisės aktus, kiek tai susiję su lanksčiomis sutarčių 
sąlygomis, atleidimo nuostatomis ir lanksčia darbo laiko tvarka. 
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neformaliojo mokymosi paslaugas, steigiant praktinio mokymo centrus ir gerinant 
žinių, taip pat susijusių su verslumu, perdavimą;  

• didinti besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių įgyvendinant esmines darbuotojų 
mokymų sistemos reformas, nustatyti tinkamas paskatas darbdaviams ir 
darbuotojams dalyvauti mokyme. Orientuoti paramą į tas grupes, kurioms 
nepakankamai atstovaujama, pvz., žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus 
darbuotojus. Tuo pačiu tretinis išsilavinimas turėtų atverti daugiau galimybių 
mokytis visą gyvenimą; 

• ugdyti įgūdžius ir skatinti žinių perdavimą žemės ūkio ir miškininkystės ar 
žuvininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse, siekiant šiuose sektoriuose gerinti 
įgūdžius, padėsiančius įveikti naujus sunkumus (diegiant naujoviškesnes ir 
tvaresnes technologijas ir kt.) arba padėti įvairinti veiklą žemės ūkio arba 
žuvininkystės sektoriuose;  

• įgyvendinant švietimo ir mokymo sistemų reformas, skatinti su ekologija 
susijusių įgūdžių ugdymą ir darbo metodus, kiek tai susiję su perėjimu prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tokiuose sektoriuose kaip 
energetika, transportas ir žemės ūkis;  

• skatinti įgūdžių tobulinimą ir mokymą sveikatos priežiūros sektoriuje, kad jis 
atitiktų vyresnio amžiaus pacientų poreikius. 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose moksliniams tyrimams ir inovacijoms, MVĮ, 
IRT, klimato kaitai, žmogiškojo kapitalo vystymui ir socialinei įtraukčiai23. 

FINANSAVIMO PRIORITETAS: TVARUS IR EFEKTYVUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS  

Finansavimo prioriteto „tvarus ir efektyvus gamtos išteklių naudojimas“ tikslai bus 
pasiekti visų pirma įgyvendinus teminius tikslus „perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“, 
„aplinkosauga ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimas“ ir „prisitaikymo prie 
klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas“.  

Teminis tikslas. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas 

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 

Dabartinė padėtis  Nacionalinis 2020 m. 
tikslas, nurodytas 
NRP 

20 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 
(palyginti su 1990 m.)  

+12 % (2020 m. 
prognozuojamas 
išmetamųjų teršalų 
kiekis, palyginti su 
2005 m.) 
-11 % (2010 m. 

+15 % 
(nacionalinis 
privalomas tikslas 
sektoriams, kuriems 
netaikoma apyvartinių 
taršos leidimų prekybos 

                                                 
23 1, 2, 3, 5, 8 ir 9 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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išmetamųjų teršalų 
kiekis, palyginti su 
2005 m.) 

sistema (palyginti su 
2005 m.))  

20 proc. energijos iš atsinaujinančių 
išteklių  

19,7 % (2010 m.) 23 % 

20 proc. padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą 

6,82 Mtne (2010 m.)24 
 

-1,14 Mtne25 

 
2012 m. konkrečioms šalims skirta rekomendacija Nr. 6:  
Imtis veiksmų, kad būtų pagerintas pastatų energinis efektyvumas, be kita ko, šalinant 
kliūtis ir sparčiai įgyvendinant kontroliuojančiojo fondo iniciatyvą. Skatinti energijos 
tinklų konkurenciją gerinant tiek elektros energijos, tiek dujų tinklų jungtis su 
valstybėmis narėmis. 

 
Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir paskirstymo skatinimas:  

• investuoti į šilumos ir elektros energijos, gaminamų iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, tiekimą (ir prijungimą prie tinklo), įskaitant inovacines investicijas į 
biomasę, atliekų išskiriamos šilumos, saulės, vėjo energijos panaudojimą ir 
geoterminį šildymą. Plėtoti tvarų transporto sektoriaus pirmosios kartos, taip pat 
antrosios ir trečiosios kartos biokurą, kartu išvengiant, kad tai būtų daroma 
dirvožemio, vandens ir biologinės įvairovės sąskaita; 

• apsvarstyti galimybę padidinti asignavimus atsinaujinantiesiems energijos 
ištekliams, siekiant užtikrinti, kad 2020 m. būtų pasiektas nacionalinis strategijos 
„Europa 2020“ tikslas – 23 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių;  

• skatinti tvarių ir ekologiškų26 atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pvz., šalutinių 
produktų ir kitų atliekų, likučių ir kitų nemaistinių žaliavų (bioekonomika), 
tiekimą ir naudojimą žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;  

• modernizuoti centralizuoto šildymo sistemas ir pritaikyti jas prie atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimo.  

                                                 
24 Valstybės narės nustatys ir (arba) persvarstys savo tikslus atsižvelgdamos į naujai sutartą tikslų 

nustatymo metodiką, išdėstytą Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje. Tai 
bus parengta tik 2013 m. balandžio 30 d. 

25 Lietuvos 2020 m. tikslas yra energijos vartojimo efektyvumas, išreikštas 0,74 Mtne sutaupytos galutinės 
energijos (17 % mažesnis nei 2009 m. suvartotas galutinės energijos kiekis); tai būtų galima vertinti 
kaip 1,14 Mtne sutaupytos pirminės energijos. 

26 Visapusiškai laikantis Paukščių ir buveinių direktyvos ir vengiant galimos intensyvios miškininkystės, 
žemės užėmimo biokuro, biomasės gamybai ir miško kirtimo atžalynams. 
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1. Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimas 
MVĮ: 

• teikti konsultacines paslaugas, kuriomis visų sektorių MVĮ būtų skatinamos 
veiksmingai vartoti energiją ir naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kad 
įmonės, veiksmingiau vartodamos jų pačių išteklius (pasitelkdamos tikslinę 
audito programą, mokymą ir kuravimo paramą), padidintų konkurencingumą ir 
našumą;  

• skatinti pramonėje naudoti atliekinę šilumą, įskaitant didelio naudingumo bendrą 
šilumos ir elektros energijos gamybą (CHP); 

• padidinti energijos vartojimo efektyvumą žemės ūkio ir maisto perdirbimo 
sektoriuose (energiją tausojantys pastatai ir įranga). Žuvininkystės srityje 
pirmenybė teikiama investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimą (įskaitant žvejybos laivus, žvejybos 
uostus, akvakultūros ūkius bei žuvų perdirbimą). 

3. Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimas 
būsto sektoriuje: 

• skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
vartojimą gyvenamuosiuose pastatuose tęsiant veiklą, kuri šiuo metu 
finansuojama pasitelkiant finansines priemones ir bus ateityje finansuojama 
taikant dotacijomis grindžiamas priemones.  

4. Anglies dioksido sekvestracija ir teršalų kiekio mažinimas: 

• išsaugoti ir sustiprinti gamtinę anglies dioksido sekvestraciją (įveisiant miškus, 
tvariai valdant dirvožemį, miškus, ganyklas ir pan.) ir taikyti ekosistemoms 
nežalingus metodus; 

• mažinti išmetamo azoto oksido, amoniako ir metano kiekį žemės ūkyje (tobulinti 
gyvulininkystės valdymą, mėšlo saugojimą, sėjomainą ir kt.). 

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

– paramą investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių energiją reikėtų nukreipti į tris 
sektorius (elektros energijos, šildymo ir transporto), kaip numatyta nacionaliniame 
atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų plane (10–12 lentelės), įskaitant paskirstytą 
gamybą; 

– reikėtų apsvarstyti paramos investicijoms teikimą pasitelkiant daugiau finansinių 
priemonių, ypač remiant tas investicijas, kuriomis sukuriamos nuolatinės pajamos 
arba mažinamos sąnaudos. Dotacijos turėtų būti pirmiausia skiriamos sprendžiant 
rinkos nepakankamumo problemas arba remiant inovacines technologijas ir 
investicijas, kuriomis viršijamas energinio naudingumo koeficientas arba kurios 
prisideda prie energijos taupymo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo labiau nei galima pasiekti įprastomis investicijomis; 
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– investicijos į energetikos technologijas ir sprendimai turėtų būti sutelkti į naujosios 
kartos technologijų, nurodytų Strateginiame energetikos technologijų plane (SET 
planas) pateikimą rinkai. Naudojant esamas technologijas, investicijos turėtų būti 
sisteminio pobūdžio (t. y. mažinti energijos vartojimą ne tik atliekant esmines pastatų 
rekonstrukcijas, bet ir naudojant centralizuoto šildymo sistemą); 

– reikėtų vengti bet kokio finansinių priemonių ir dotacijomis grindžiamų priemonių 
sutapimo ir (arba) konkurencijos ir stiprinti jų papildomumą;   

– makroregioninio bendradarbiavimo (taip pat ir pagal ES Baltijos jūros regiono 
strategiją) ir dažniausiai teritorinio bendradarbiavimo teikiamos galimybės turėtų būti 
įtrauktos į politinius svarstymus ir priimamus sprendimus. Be to, aiškiai apibrėžtus ir 
konkrečius BSP fondų investicijų tikslus reikia integruoti pradiniame etape. 

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose moksliniams tyrimams ir inovacijoms, IRT, 
klimato kaitai, žmogiškojo kapitalo vystymui ir socialinei įtraukčiai27. 

Teminis tikslas. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas 

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens apsauga ir ekosistemų funkcijų ir 
ekologiškos infrastruktūros skatinimas: 

• atkurti ir išsaugoti biologinę įvairovę, gerinant aplinkos apsaugos 
reglamentavimą, taikomą žemės naudojimo paskirčiai ir jos keitimui, nuosavybės 
grąžinimui ir statybai. Ypatingą dėmesį skirti „NATURA 2000“ teritorijų ir 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimo teritorijų atkūrimui, valdymui ir stebėsenai; 
skatinti aplinkai nekenkiančio ūkininkavimo sistemas (įskaitant ekologinį 
ūkininkavimą) ir akvakultūros praktiką; taip pat remti laukinių gyvūnų zonų ūkių 
ir miškų plotuose priežiūrą, laukinių gyvūnų koridorių kūrimą ir apsaugą;  

• didinti vandens naudojimo žemės ūkyje efektyvumą ir gerinti oro, vandens ir 
dirvožemio kokybę. Užtikrinti, kad būtų pakankamai investuojama į mėšlo 
saugojimą, o dirvožemiui, kuriam gresia rūgštingumas ir erozija, būtų taikomos 
atitinkamos ūkių valdymo technologijos (pvz., ganyklų kūrimas, daugiamečių 
kultūrų sėja ir ekologinės žemdirbystės skatinimas). Vadovautis geriausių 
praktikų žemės užstatymo apribojimo ir jo poveikio mažinimo bei kompensavimo 
būdų gairėmis;  

• skatinti perėjimą prie tvarios žuvininkystės (imtis priemonių, kad būtų pasiektas 
didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas, remiamas draudimas išmesti 
žuvis, išteklių apsaugos tikslais veiksmingiau renkami duomenys) ir prie tvarios 
akvakultūros laikantis aplinkos apsaugos principų;  

                                                 
27 1, 3, 5, 8 ir 9 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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• skatinti taikyti integruotos jūrų politikos priemones, pvz., integruotą pakrančių 
zonų valdymą (IPZV) ir jūrų erdvės planavimą (JEP), ir integruotą jūrų stebėjimą, 
jūrų pažinimą, siekiant tvaraus augimo ir konkurencingumo, ekonominio ir jūrų 
sektorių augimo, ir tausų jūrų vandenų ir pakrančių zonų naudojimą.  

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

– užtikrinti, kad projektų rezultatai būtų veiksmingi galutiniams vartotojams: didinant 
jungčių skaičių ir visapusiškai išnaudojant sukurtos infrastruktūros pajėgumus; 

– užtikrinti veiksmingą aplinkos acquis, įskaitant upių baseinų valdymo planus, 
įgyvendinimą. Plėtoti aplinkosaugos investicijų strateginį planą ir taikyti patikimą 
stebėseną, siekiant nustatyti šių investicijų atitiktį ES teisės aktams ir bendrą jų indėlį 
siekiant nacionalinių tikslų;  

– stiprinti aplinkos įstaigų, atsakingų už bioįvairovės ir upės baseino valdymo projektų 
stebėseną ir įgyvendinimą, administracinius gebėjimus; 

– užtikrinti prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo tikslų ir aplinkos 
tausojimo reikalavimų pagal pirmąjį bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstį 
papildomumą; 

– BSP fondų finansavimas „NATURA 2000“ turėtų būti suderintas su prioritetinių 
veiksmų programa; 

– makroregioninio bendradarbiavimo (pagal ES Baltijos jūros regiono strategiją, visų 
pirma 1 prioritetinės srities) ir dažniausiai teritorinio bendradarbiavimo teikiamos 
galimybės turėtų būti įtrauktos į politinius svarstymus ir priimamus sprendimus.  

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas pagal teminius tikslus, skirtus moksliniams tyrimams ir inovacijoms, IRT ir 
klimato kaitai28. 

Teminis tikslas. Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo 
skatinimas  

Pagal šį teminį tikslą finansavimas pirmiausia skiriamas toliau nurodytiems prioritetams 
ir konkretiems tikslams, susijusiems su kiekvienai šaliai būdingomis probleminėmis 
sritimis, kurios būtų remiamoms BSP fondų: 

1. Specialių prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas:  

• investuoti į tvarią žemės ūkio, miškininkystės ir akvakultūros vandentvarką ir 
dirvožemio valdymą, taip pat kurti ūkiuose esančias vandens saugyklų zonas, 
nustatyti ir valdyti nuo erozijos saugančias apsaugines miško juostas ir gerinti 
dirvožemio valdymą, siekiant išvengti dirvožemio blogėjimo ir dirvožemio 

                                                 
28 1, 3 ir 5 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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anglies sankaupų išeikvojimo (pvz., žiemą žaliuojanti žemė, agrarinės 
miškininkystės sistemos);  

• gerinti žinias apie nelaimes, duomenų stebėjimo pajėgumus, įskaitant jūrų ir 
pakrantės stebėjimo sistemas;  

• stiprinti konsultavimo tarnybų veiklą, skirtą padėti ūkininkams prisitaikyti prie 
kintančių vietos ūkininkavimo sąlygų. Skatinti žinių perdavimą ir inovacijas, 
siekiant padėti ūkininkams prisidėti prie kovos su klimato kaita.  

2. Investicijų, skirtų mažinti konkrečią riziką, skatinimas: 

• sukurti nacionalinį rizikos valdymo planą ir atitinkamas įgyvendinimo priemones; 

• užtikrinti pakrančių zonų apsaugą ir tvarų vystymą; 

• įgyvendinti potvynių rizikos prevencijos priemones, įskaitant tvarią miestų 
nuotekų sistemą, potvynių rizikos žemėlapių sudarymą, upių ekosistemų atkūrimą 
ir ekologišką infrastruktūrą;  

• plėtoti stebėsenos, nustatymo, ankstyvo perspėjimo ir įspėjimo apie pavojų 
priemones;  

• siekiant padidinti vietos bendruomenių ir plačiosios visuomenės atsparumą, 
reikėtų surengti tikslines švietimo ir informuotumo didinimo kampanijas;  

• pirmenybę taip pat reikėtų teikti nepaprastosios padėties valdymo gebėjimų 
stiprinimui, pasitelkiant mokymus, gerinant krizių komunikaciją ir investuojant į 
atitinkamus reagavimo išteklius.  

Siekiant užtikrinti BSP fondų investicijų pagal šį teminį tikslą panaudojimą, būtina 
įvykdyti atitinkamas išankstines (ex ante) sąlygas iki 2014 m. Be to, valdymą ir užduočių 
įgyvendinimą pagerinti galėtų toliau išdėstyti bendrieji veiksniai: 

– parengti prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, kurioje būtų aiškiai nustatomos ir 
koordinuojamos įvairių vyriausybinių įstaigų atsakomybės sritys, kiek tai susiję su 
būtinų investicijų į įvairius sektorius įgyvendinimu. Nacionalinė prisitaikymo 
strategija turės būti grindžiama nacionaliniais rizikos ir pažeidžiamumo vertinimais ir 
pritaikyta prie ES ir makroregioninio lygmens iniciatyvų (būsima Europos Sąjungos 
prisitaikymo prie klimato kaitos strategija, kurią numatyta priimti 2013 m. pavasarį, 
Europos prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos platforma, ESBJRS). Be to, 
regioninio ir vietos lygmens prisitaikymo strategijų plėtojimą ir įgyvendinimą reikėtų 
skatinti ir remti gerinant nacionaliniu lygmeniu koordinuojamus duomenų 
prieinamumą bei rizikos ir pažeidžiamumo vertinimus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
miesto vietovių atsparumo klimato kaitai didinimui; 

– remti upių baseinų valdymo planų įgyvendinimą;  

– plėtoti stebėsenos priemones, įskaitant nustatymo, ankstyvo perspėjimo ir įspėjimo 
apie pavojų sistemas, taip pat rizikos zonų žemėlapių sudarymą ir vertinimą. 
Investuoti į nelaimių valdymo sistemas, siekiant palengvinti atsparumą nelaimėms ir 
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rizikos prevenciją, ir gamtinio pavojaus rizikos valdymą, įskaitant su oru susijusį 
pavojų ir geofizinę riziką;  

– atsižvelgti į prevencijos problemas ir patirtį, įgytą atsigavimo po nelaimės ir 
rekonstrukcijos laikotarpiu.  

Veiksmais pagal šį teminį tikslą galima prireikus papildyti susijusias intervencijas, 
nurodytas teminiuose tiksluose, skirtuose moksliniams tyrimams ir inovacijoms, IRT, 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, aplinkos apsaugai, transportui, 
žmogiškojo kapitalo vystymui, socialinei įtraukčiai ir švietimui29. 

C. ADMINISTRACINĖ TVARKA  

Koordinavimo tvarka ir gebėjimų plėtojimas 

Patikimas finansų valdymas 

Nauju programavimo laikotarpiu valdymo ir kontrolės sistemų plėtojimo pagrindu lieka 
pagrindinis patikimo finansų valdymo principas. Socialinės politikos srityje 2014–
2020 m. valdymo ir kontrolės sistemos turėtų būti grindžiamos 2007–2013 m. laikotarpio 
teigiamais rezultatais. Dėl BSP fondų, Lietuva raginama apsvarstyti, kaip reikėtų toliau 
stiprinti patikimą finansų valdymą taikant supaprastintas procedūras, geriau 
koordinuojant fondų veiklą ir programas, mažinant administracines sąnaudas ir naštą 
paramos gavėjams ir sanglaudos politikai, plačiau išnaudojant e. sanglaudos galimybes. 
Lietuva turėtų užtikrinti veiksmingą ir efektyvią kontrolės aplinką ir turėti galimybę iš 
anksto patvirtinti savo kontrolės sistemų veiksmingumą. 

Koordinavimas, papildomumas ir sąveika 

Reikėtų užtikrinti visų BSP fondų ir teminių tikslų koordinavimą, papildomumą ir 
tarpusavio sąveiką.  

Reikia užtikrinti programų bei kitų ES ir nacionalinių finansavimo priemonių, kaip antai 
programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonių koordinavimo 
tvarką. Be to, veiklos koordinavimo tvarka BIVP srityje yra labai svarbi siekiant 
užtikrinti BSP fondų remiamos veiklos tvarumą. Žuvininkystės sektoriuje plačioji 
visuomenė, žuvininkystės ir kitų sričių suinteresuotosios šalys buvo nepakankamai 
informuojamos apie BIVP metodo esmę ir taikymo sritį.  

Dalyvaujantys partneriai 

Apskritai Komisija mano, kad būtina iš naujo apsvarstyti stebėsenos komiteto steigimą ir 
darbo metodų nustatymą, kad socialiniai partneriai galėtų aktyviau išreikšti savo požiūrį 
ir būtų geriau atstovaujami. 

Ypač svarbu užtikrinti tinkamą vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą. Vietos 
ir regioniniams partneriams turėtų būti suteikta galimybė visapusiškai dalyvauti plėtojant, 
rengiant ir įgyvendinant būsimas veiklos programas. Visų pirma reikėtų patikslinti 
regionų plėtros tarybų, kurios dalyvauja atrenkant savivaldybės projektų veiklos sritis, 
                                                 
29 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ir 10 teminiai tikslai pagal reglamento projektą. 
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vaidmenį Regionų plėtros tarybos turėtų būti įtrauktos į valdymo ir kontrolės sistemą ir 
atstovaujamos stebėsenos komitetuose. 

Rodiklių nustatymas 

2007–2013 m. laikotarpiu rodikliai nebuvo nustatyti optimaliai ir daugeliu atvejų tikslai 
nebuvo pakankamai plataus užmojo. Per ateinantį laikotarpį reikėtų turėti omenyje, kad 
rodikliai yra svarbi programų logikos dalis ir turi būti labai aiškus rezultatų rodiklių ir 
programos tikslų ryšys.  

Rodiklių skaičius turėtų būti ribotas. Tačiau įvairius sektorius apimančių programų atveju 
rodikliai turi panašiu spektru apimti visus pagrindinius programos aspektus. Galiausiai 
būtina skirti daugiau dėmesio rezultatams. Taigi, rezultatų rodiklius reikėtų atidžiai 
parinkti30. 

Pastabos dėl fondų  

Atsižvelgiant į didelį subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant ESF finansuojamus projektus 
Lietuvoje, skaičių, Lietuvos valdžios institucijos, rengdamos ir įgyvendindamos būsimas 
veiklos programas, turi užtikrinti tinkamas ir plataus masto konsultacijas su visais 
susijusiais subjektais ir socialiniais partneriais.  

Kalbant apie Europos žuvininkystės fondą (EŽF), ES programos buvo tinkamai 
įgyvendinamos, tačiau dabartinis BIVP įgyvendinimas vyko pakankamai lėtai ir atskirai 
nuo kitų ES finansavimo šaltinių. Be to, reikia daugiau pastangų gerinti BŽP kontrolę ar 
duomenų rinkimą ir užtikrinti sklandų perėjimą nuo tiesioginio prie pasidalijamojo 
valdymo principo. 

Administracinė struktūra 

Siekiant per naują programavimo laikotarpį geriau administruoti BSP fondų paramą, 
Komisija rekomenduoja imtis toliau nurodytų veiksmų:  

• gerinti gebėjimus, siekiant užtikrinti patikimą valdymą ir kokybę visu programavimo 
ir įgyvendinimo etapu;  

• gerinti tikslų ir rodiklių nustatymą; 

• griežtinti procedūras, susijusias su viešaisiais pirkimais;  

• užtikrinti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama vertinimui ir apsvarstyti galimybę 
nustatyti nuolatinius vertinimus;  

• išplėsti sąnaudų supaprastinimo galimybių, įskaitant bendrus veiksmų planus ir 
elektroninį keitimąsi duomenimis, taikymo sritis;  

• stiprinti paramos gavėjų, socialinių partnerių, kitų suinteresuotųjų šalių (pvz., NVO) ir 
vietos valdžios institucijų administracinius gebėjimus; 

                                                 
30 Bendrų rodikliai visiems fondams yra nustatyti ES lygmeniu. 
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• mažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą. 

Be to, kalbant apie Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF), reikės atlikti 
keletą vadovaujančiosios institucijos administracinės struktūros pakeitimų, nes tam tikrų 
ES intervencijų, kurias šiuo metu administruoja Komisija, skaičius sumažės pagal 
pasidalijamojo valdymo principą. Be to, būtina užtikrinti gebėjimus, susijusius su 
metinio patvirtinimo sistemos įvedimu, ir stiprinti suinteresuotųjų šalių ir gamintojų 
organizacijų administracinius gebėjimus. 

Horizontalieji principai 

2007–2013 m. laikotarpiu lygios galimybės ir tvarus vystymasis buvo laikomi visų ES 
finansuojamų programų horizontaliaisiais prioritetais. Siekiant stebėti horizontaliosios 
politikos rezultatus, vadovaujančioji institucija įsteigė darbo grupę, kurią sudarė 
socialinių ir ekonominių partnerių ir institucijų, atsakingų už sanglaudos politikos 
įgyvendinimą, atstovai. Ši darbo grupė parengė ir patvirtino dokumentą, kuriame 
projektų pareiškėjams ir projektų savininkams pateikiamos gairės, kaip atsižvelgti į 
horizontaliuosius prioritetus įgyvendinant pagal sanglaudos politiką finansuojamus 
projektus. 

Rengiantis kitam laikotarpiui, Komisija rekomenduoja nuosekliau, stipriau ir aktyviau 
propaguoti horizontaliuosius prioritetus. Į šiuos prioritetus reikia atsižvelgti nustatant 
taisykles ir kriterijus. Be to, reikėtų nustatyti horizontaliųjų prioritetų rodiklius ir tikslus 
bei užtikrinti tinkamą jų stebėseną ir vertinimą. Galiausiai Lietuvos valdžios institucijos 
raginamos apsvarstyti, ar būtų galima į horizontaliuosius prioritetus įtraukti jaunimo 
nedarbą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos bei energijos vartojimo 
efektyvumą. 
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