
PLANUOJAMAS ES BIUDŽETAS – 
VIENAS DIDŽIAUSIŲ

VIEŠASIS APTARIMAS – SVARBU NE TIK INFORMUOTI,
BET IR TARTIS

Pastarieji metai Europos ekonomikai 
buvo sėkmingiausi per paskutinį dešimt-
metį. Pirmą kartą po 2008 m. augo visų 
šalių narių biudžetai, sumažėjo nedarbo 
lygis, gerėjo kiti ekonominiai rodikliai. 
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
vadovo Arnoldo Pranckevičiaus teigimu, 
išgyvenant ekonominį pakilimą, turime 
imti ruoštis dideliems iššūkiams, kurie 
laukia planuojant ES biudžetą po 2020 m. 
„Šiemet pačia svarbiausia politine aktuali-
ja Europoje tampa ES biudžetas, kurio 
planas gegužės mėnesį turėtų būti 
pristatytas narėms. Tuomet prasidės be 
galo sunkios ir turbūt intensyviausios 
derybos istorijoje. Kol kas verta žinoti tris 
esmines naujienas: pinigų mažės, o sričių, 
kurioms reiks finansavimo, daugės, tad 
teks su mažiau lėšų padaryti daugiau ir 
Europos, ir nacionaliniame lygmenyje“, – 
sako A. Pranckevičius.

Lietuvos piliečio indėlis į ES biudžetą – mažiau nei vienas puodelis kavos

Europos Komisijos skaičiavimu, kiekvieno ES piliečio įnašas į ES biudžetą yra maždaug 
vienas kavos puodelis per dieną – mažiau nei keli eurai. Europos Komisijos atstovybės Lietu-
voje duomenimis, mūsų šalies piliečiams tenkanti suma yra dar mažesnė – vidutiniškai 0, 39 
euro ct. per dieną. A. Pranckevičius pastebi, kad ES biudžeto skirstymas apipintas įvairiais 
mitais. „Euroskeptikai galvoja, kad ES visus pinigus išleidžia biurokratijai, tačiau administracija 
yra viena mažiausiai ES biudžeto lėšų gaunanti sritis: 2014–2020 m. administravimui numatyti 
tik 6 proc. viso biudžeto. Svarbu žinoti ir tai, kad ES biudžetas visais laikais buvo kintantis: jei 
1987 m. prioritetinė sritis, kuriai buvo skirta net 60 proc. visų ES pinigų, buvo žemės ūkis, 
dabartiniame biudžete šis procentas yra beveik perpus mažesnis. Atsirado sričių, kurios 
prieš tam tikrą laiką ne tik nebuvo prioritetinės, bet ir neegzistavo. Žvelgiant į šių dienų reali-
jas, planuojamame ES biudžete galima tikėtis saugumui ir pilietybei skiriamos lėšų dalies 
augimo (šiuo metu – 2 proc.) dėl didėjančios terorizmo grėsmės Europoje. Nuolat auga 
investicijos į socialinių skirtumų mažinimą regionuose, mokslą, tyrimus bei inovacijas“, – sako 
A. Pranckevičius.

Įgyvendinant kiekvieną ES investici-
jų projektą skatinama rengti viešuo-
sius aptarimus ir pristatyti visuome-
nei planuojamus pokyčius ar 
pasiektus rezultatus visais projekto 
įgyvendinimo etapais. Tauragės 
rajono savivaldybės administracijos 
Plėtros, investicijų ir turto valdymo 
skyriaus vyr. specialistė Edita 
Gaižauskienė dalinasi patirtimi ir 
sako, kad rengiant viešus renginius 
svarbu ne tik tinkamais būdais infor-
muoti visuomenę apie organizuo-
jamus aptarimus, bet ir vertinti 
grįžtamąjį ryšį. „Tauragėje organiza-
vome įvairių projektų aptarimus: 
muziejaus modernizavimo, 

kraštovaizdžio tvarkymo, baseino statybos. Atsižvelgiant į objektų specifiką organizavome 
kultūrinius, pramoginius ar sporto renginius“, – sako E. Gaižauskienė. 

Pasak vyr. specialistės, būtina skirti dėmesio informacijos viešinimo kanalams – tam, kad į 
rengiamą aptarimą susirinktų kuo daugiau įvairių bendruomenės narių. „Mūsų savivaldybė 
nuolat atnaujina ir teikia naujienas apie vykdomus projektus specialiai tam sukurtoje platfor-
moje, renginius ir kt. informaciją viešiname socialiniame tinkle, savivaldybės internetinėje 
svetainėje. 2017 m. vykdėme viešinimo kampaniją apie Tauragėje vykdomus ES investicijų 
projektus per vietinį radiją ir televiziją.“ E. Gaižauskienė pastebi, kad bet koks viešas pristaty-
mas sulaukia įvairių atsiliepimų. „Sakyčiau, kad projektų vykdytojams to bijoti nereikia, – reikia 
stebėti visuomenės reakcijas ir aiškiai komunikuoti, kad jos yra svarbios ir į jas bus atsižvelgia-
ma.“

ES lėšos – reikšmingiausia viešųjų investicijų 
dalis Lietuvoje

„Lietuvoje Europos struktūrinių ir investicinių 
fondų lėšos yra be galo svarbios ir kuria svarią 
pridėtinę vertę. Jos sudaro 70 proc. visų viešųjų 
investicijų šalyje, esame ketvirtoje pozicijoje po 
Kroatijos, Portugalijos ir Lenkijos. ES valstybių 
kontekste tai yra didelis procentas, todėl šalies 
įsipareigojimas ir tikslas kuo naudingiau panau-
doti šias investicijas yra labai didelis“, – sako A. 
Pranckevičius. Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiu 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų parama 
sudaro 8, 4 mlrd. eurų, iš kurių vienam gyventojui 
vidutiniškai tenka 2 849 eurai.

Daugiausiai ES investicijų Lietuvoje 2014–2020 
m. programavimo laikotarpiu iš ES biudžeto 

skirta darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtrai (1153, 78 mln. eurų), 
energijos efektyvumo, atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimui 
(971, 32 mln. eurų), aplinkosaugai, gamtos išteklių naudojimui ir prisitaikymui prie klimato 
kaitos (837, 78 mln. eurų). Ženkli dalis ES lėšų skiriama moksliniams tyrimams, inovacijų ir 
eksperimentinei plėtrai, kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimui.

A. Pranckevičius, apžvelgdamas ES biudžeto aktualijas Finansų ministerijos organizuotoje 
„Kontaktų mugėje“, teigė, kad Lietuva yra viena sėkmingiausiai ES investicijų lėšas panaudo-
jančių šalių ir sėkmingai valdo finansinius instrumentus. Tokios veiklos rodiklis Lietuvoje 
siekia net 12 proc., kuomet ES vidurkis yra 8 proc. Finansinių instrumentų valdymas mažina 
šalies priklausomybę nuo tiesioginių išmokų ir skatina finansinį šalies savarankiškumą.

#investuojuatsakingai

„EUROPOS BURIŲ“ 2018 PROJEKTŲ 
RINKIMAI

Geriausių 2014–2020 m. laikotarpio ES fondų 
projektų rinkimų „Europos burės 2018“ 
nominacijos: 

1. Už investicijas į žmogų
2. Už proveržį į užsienio rinkas
3. Už suteiktas galimybes augti
4. Už inovatyviausius sprendimus
5. Už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą
6. Už įdomiausią smulkaus verslo projektą
7. Už Baltijos jūros regiono stiprinimą

Registracijos formą rasite čia: goo.gl/cH7qTf
Daugiau informacijos: 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/euro-
pos-bures-2018 

Investicijų į užimtumą darbo rinkoje 
rezultatai

     Integracijai į darbo rinką skirtose 
veiklose dalyvavo 35,5 tūkst. bedarbių, 
iš kurių daugiau nei 9,7 tūkst. buvo 
ilgalaikiai bedarbiai ir daugiau nei 13,8 
tūkst. asmenų vyresnių nei 54 metai.
     60 proc. dalyvių baigusių dalyvavimą 
integracijai į darbo rinką ir užimtumo 
rėmimo veiklose įgijo kvalifikaciją. 
Profesinės reabilitacijos programose 
dalyvavo daugiau nei 1,9 tūkst. neįgalių 
asmenų. 
     115 asmenų ir įmonių, susiduriančių 
su sunkumais darbo rinkoje (pvz. 
jaunimas, neįgalūs asmenys, pagyvenę 
asmenys, bedarbiai ir kt.) pasinaudojo 
finansine priemone verslo pradžiai.

Investuok atsakingai: pranešk apie projektų viešuosius aptarimus!

Kviečiame aktyviai rengti planuojamų ar vykdomų projektų aptarimus su gyventojais ir 
bendruomenėmis ir laimėti nuostabius prizus. 

Už kiekvieną suorganizuotą ir paskelbtą aptarimą gaukite dovaną iš ES investicijų 
užaugintų verslų. Mėnesio nugalėtojams bus skirti arbatų rinkiniai iš viso pasaulio pažymėti 
ES investicijų lipdukais. Surinkus penkis ES investicijų lipdukus iki 2018 m. rugsėjo 3 d., 
laimėtojus kviesime savaitgalį pailsėti kurorte dviem.

Aptarimą galite registruoti čia: http://www.esinvesticijos.lt/lt/investuojuatsakingai 
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