Priedas Nr. 2

Europos struktūriniams investiciniams fondams taikomų ex ante sąlygų apžvalga
TEMINIS TIKSLAS

1. Mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

2 Informacinių ir ryšių
technologijų
prieinamumo, naudojimo
didinimas ir kokybės
gerinimas/
*6 kaimo plėtros
prioritetas: skatinti
socialinę įtrauktį, skurdo
mažinimą ir ekonominę
plėtrą kaimo vietovėse

3. Smulkių ir vidutinių
įmonių, žemės ūkio
sektoriaus (EŽŪFKP) bei
žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriaus
(EJRŽF)
konkurencingumo
didinimas
4. Perėjimo prie mažai
anglies dioksido į aplinką
išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas/
*5 kaimo plėtros
prioritetas: skatinti
efektyvų išteklių
naudojimą ir remti
perėjimą prie klimato
kaitai atsparios mažo
anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos
žemės ūkio bei maisto ir
miškininkystės
sektoriuose
6. Aplinkosauga ir išteklių
naudojimo veiksmingumo
skatinimas.

TEMINĖS EX ANTE SĄLYGOS
TAIKOMA EX ANTE SĄLYGA

IŠPILDYMAS

1.1. Moksliniai tyrimai ir inovacijos: parengta nacionalinė arba
regioninė pažangiosios specializacijos strategija pagal
nacionalinę reformų programą, siekiant pritraukti privačių lėšų
MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka gerai veikiančias
nacionalines arba regionines MTI sistemas.
1.2. Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra. Parengtas
daugiametis biudžeto ir investavimo prioritetų planas.
2.1. Skaitmeninis augimas: skaitmeniniam augimui skirta
strateginė politikos programa, pagal kurią numatoma skatinti
prieinamas, geros kokybės ir IRT grindžiamas sąveikias
privačiąsias ir viešąsias paslaugas, skatinti piliečius, įskaitant
pažeidžiamas grupes, verslo ir viešojo administravimo sektorius,
jomis naudotis, be kitų priemonių, įgyvendinant tarpvalstybines
iniciatyvas.
2.2. Naujos kartos tinklų (NKT) infrastruktūra: parengti
nacionaliniai arba regioniniai NKT planai, kuriuose atsižvelgta į
regioninius veiksmus, siekiant įgyvendinti Sąjungos didelės
spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia dėmesio skiriant
toms sritims, kuriose rinka negali prieinamomis išlaidomis
suteikti kokybiškos atviros infrastruktūros, laikantis Sąjungos
konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių, ir teikti
pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas.*
3.1. Imtasi konkrečių veiksmų, kad būtų remiamas verslumo
skatinimas atsižvelgiant į Smulkiojo verslo aktą.

Dalinai įvykdyta

4.1. Imtasi veiksmų siekiant skatinti energijos galutinio
vartojimo efektyvumo ekonomiškai efektyvų gerinimą ir
ekonomiškai efektyvias investicijas į energijos vartojimo
efektyvumą statant arba renovuojant pastatus.*
4.3. Imtasi veiksmų siekiant skatinti atsinaujinančiųjų išteklių
energijos gamybą ir paskirstymą.*

Dalinai įvykdyta

6.1. Vandens sektorius: a) nustatyta vandens kainodaros politika,
kuria naudotojai tinkamai skatinami veiksmingai naudotis
vandens išteklius, ir b) įvairiose vandens naudojimo srityse
tinkamai prisidedama prie vandens paslaugų sąnaudų
susigrąžinimo, taikant normą, nustatytą patvirtintame upių

Įvykdyta

Neįvykdyta
Įvykdyta

Dalinai įvykdyta

Įvykdyta

Įvykdyta
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TEMINIS TIKSLAS

7 Tvaraus transporto
skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse
šalinimas.

8. Užimtumo skatinimas
ir darbo jėgos judumo
rėmimas

9. Socialinės įtraukties
skatinimas ir kova su
skurdu

TEMINĖS EX ANTE SĄLYGOS
TAIKOMA EX ANTE SĄLYGA

baseinų valdymo plane, skirtą pagal programas remiamoms
investicijoms.
6.2. Atliekų sektorius: ekonominiu ir aplinkos požiūriu tvaraus
investavimo į atliekų sektorių, visų pirma rengiant atliekų
tvarkymo planus pagal Direktyvą 2008/98/EB ir pagal atliekų
hierarchiją, skatinimas.
7.1. Transportas: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę
sąrangą parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų
planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos
viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama
infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir
pagrindiniu tinklais gerinimui.
7.2. Geležinkeliai: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę
sąrangą išsamiame (-uose) transporto plane (-uose) arba
programoje (-ose) yra išsami dalis, skirta geležinkelių plėtojimui
(įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurią
teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T
visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui. Investicijos apima
mobilųjį turtą, sąveiką bei gebėjimų stiprinimą.
7.3. Kitos transporto rūšys, įskaitant vidaus vandenų kelius ir
jūrų transportą, uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų
infrastruktūrą: išsamiame (-uose) transporto plane (-uose) arba
programoje (-ose) yra išsami dalis, skirta vidaus vandenų
keliams ir jūrų transportui, uostams, daugiarūšėms jungtims ir
oro uostų infrastruktūrai, kuria prisidedama gerinant jungtis su
TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir skatinant tvarų
regiono ir vietos judumą.
7.4. Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo
sistemų plėtojimas. Parengti išsamūs investicijų į pažangiąją
energetikos infrastruktūrą planai ir reguliavimo priemonės,
kuriais prisidedama gerinant energijos vartojimo efektyvumą ir
tiekimo saugumą.
8.1. Parengta ir atsižvelgiant į užimtumo gaires įgyvendinama
aktyvi darbo rinkos politika.
8.3. Darbo rinkos institucijos modernizuojamos ir stiprinamos
atsižvelgiant į užimtumo gaires;
prieš vykdant darbo rinkos institucijų reformas parengta aiški
strateginė politikos programa ir atliktas ex ante vertinimas
įtraukiant lyčių aspektą.
8.6. Nustatyta strateginė politikos programa, kuria siekiama
skatinti jaunimo užimtumą įgyvendinant Jaunimo garantijų
iniciatyvą.
Šį ex ante sąlyga taikoma tik įgyvendinant JUI.
9.1. Parengta ir įgyvendinama nacionalinė skurdo mažinimo
strateginė politikos programa, kuria siekiama užtikrinti iš darbo
rinkos išstumtų asmenų aktyvią įtrauktį atsižvelgiant į užimtumo
gaires.
9.2. Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos
programa.
9.3. Sveikata: parengta nacionalinė arba regioninė strateginė
politikos programa sveikatos apsaugos srityje laikantis SESV
168 straipsnio, kuria užtikrinamas ekonominis tvarumas.

IŠPILDYMAS

Įvykdyta

Neįvykdyta

Neįvykdyta

Neįvykdyta

Neįvykdyta

Įvykdyta
Įvykdyta

Įvykdyta

Dalinai įvykdyta

Dalinai įvykdyta
Dalinai įvykdyta

Priedas Nr. 2

TEMINĖS EX ANTE SĄLYGOS
TAIKOMA EX ANTE SĄLYGA

TEMINIS TIKSLAS

IŠPILDYMAS

10 Investicijos į švietimą,
gebėjimus ir mokymąsi
visą gyvenimą

10.1. Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius: nustatyta strateginė
politikos programa mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui
mažinti laikantis SESV 165 straipsnio.

Dalinai įvykdyta

Dalinai įvykdyta

11 Institucinių pajėgumų
stiprinimas ir veiksmingas
viešasis administravimas.

10.2. Aukštasis mokslas: parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė politikos programa, skirta skatinti įgyti tretinį
išsilavinimą, gerinti jo kokybę ir veiksmingumą laikantis SESV
165 straipsnio.
10.3. Mokymasis visą gyvenimą: parengta nacionalinė ir (arba)
regioninė strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos
programa, laikantis SESV 165 straipsnio.
10.4. Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos
programa, skirta profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei
ir veiksmingumui didinti laikantis SESV 165 straipsnio.
11. Parengta valstybių narių administracinio veiksmingumo
stiprinimo strateginė politikos programa, įskaitant viešojo
administravimo pertvarką.

BENDROSIOS EX ANTE SĄLYGOS
TAIKOMA EX ANTE SĄLYGA
1. Yra administracinių gebėjimų įgyvendinti ir taikyti Sąjungos kovos su diskriminacija teisės
aktus ir politiką ESI fondų srityje.
2. Yra administracinių gebėjimų įgyvendinti ir taikyti Sąjungos lyčių lygybės teisės aktus ir
politiką ESI fondų srityje.
3. Yra administracinių gebėjimų įgyvendinti ir taikyti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvenciją (JT neįgaliųjų teisių konvencija) ESI fondų srityje pagal Tarybos sprendimą
2010/48/EB
4. Nustatyta veiksmingo Sąjungos viešųjų pirkimų teisės taikymo ESI fondų srityje tvarka.
5. Nustatyta veiksmingo Sąjungos valstybės pagalbos teisės taikymo ESI fondų srityje tvarka.
6. Nustatyta veiksmingo Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, susijusių su PAV ir SPAV,
taikymo tvarka.
7. Nustatytas statistinis pagrindas, reikalingas programų veiksmingumo ir poveikio
vertinimams atlikti.

Dalinai įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta

IŠPILDYMAS
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Dalinai įvykdyta
Neįvykdyta

Nustatyta rezultato rodiklių sistema, reikalinga norint atrinkti veiklas, kurios veiksmingiausiai
prisideda prie pageidaujamų rezultatų, stebėti pažangą siekiant rezultatų ir atlikti poveikio
vertinimą.
KAIMO PLĖTROS EX ANTE SĄLYGOS
ES KAIMO PLĖTROS
PRIORITETAS / BNR TEMINIS
TIKSLAS
4 kaimo plėtros prioritetas: atkurti,
išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir
miškininkyste susijusias ekosistemas
5 teminis tikslas: prisitaikymo prie
klimato kaitos, rizikos prevencijos ir
valdymo skatinimas
6 teminis tikslas: aplinkos išsaugojimas

TAIKOMA EX ANTE SĄLYGA
4.1 Gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė (GAAB):
nacionaliniu lygiu nustatyti Reglamento (ES) Nr.
1306/2013 VI antraštinės dalies I skyriuje nurodyti
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai.
4.2 Privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų: nacionaliniu lygiu nustatyti šio
reglamento III antraštinės dalies I skyriaus 29
straipsnyje nurodyti privalomi reikalavimai dėl
trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo

IŠPILDYMAS
Įvykdyta

Įvykdyta
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ir apsauga bei efektyvaus išteklių
naudojimo skatinimas
5 kaimo plėtros prioritetas: skatinti
efektyvų išteklių naudojimą ir remti
perėjimą prie klimato kaitai atsparios
mažo anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos žemės ūkio bei
maisto ir miškininkystės sektoriuose /
6 teminis tikslas: aplinkos išsaugojimas
ir apsauga bei efektyvaus išteklių
naudojimo skatinimas

4.3 Kiti atitinkami nacionaliniai standartai: šio
reglamento III antraštinės dalies I skyriaus 29
straipsnio taikymo tikslais nustatyti atitinkami
privalomi nacionaliniai standartai
5.2 Vandens sektorius: a) nustatyta vandens
kainodaros politika, kuria naudotojai tinkamai
skatinami veiksmingai naudotis vandens išteklius, ir
b) įvairiose vandens naudojimo srityse tinkamai
prisidedama prie vandens paslaugų sąnaudų
susigrąžinimo, taikant normą, nustatytą
patvirtintame upių baseinų valdymo plane, skirtą
pagal programas remiamoms investicijoms.

Įvykdyta

Įvykdyta

Teminių neįgyvendintų/dalinai įgyvendintų išankstinių (ex-ante) sąlygų įvykdymo planų apžvalga.
ĮVYKDYMO PLANAS 1.1. SĄLYGOMS

Parengti ir patvirtinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos krypčių prioritetų veiksmų planus.
ĮVYKDYMO PLANAS 1.2 SĄLYGOMS

Parengti ir patvirtinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos krypčių prioritetų veiksmų planus,
kuriuose bus nurodytos preliminarios biudžeto lėšos.
Atnaujinti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų
kelrodį, numatant mokslinių tyrimų infrastruktūrų
galimas sąsajas su Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų kelrodyje (ESFRI) įvardintomis
infrastruktūromis, taip pat sumaniosios specializacijos
prioritetais.
ĮVYKDYMO PLANAS 2.2. SĄLYGAI

Parengti ir patvirtinti Nacionalinį naujos kartos
prieigos planą ir investavimo modelį.

ĮVYKDYMO PLANAS 4.1. SĄLYGAI

Pakeisti nuostatas susijusias su minimaliais energetinio
naudingumo reikalavimais.
ĮVYKDYMO PLANAS 7.1, 7.2, 7.3 SĄLYGOMS

Pakeisti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2020
m. programą (įskaitant SPAV atlikimas).
Parengti ir patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014-2020 m. programos priemonių įgyvendinimo
planą.
ĮVYKDYMO PLANAS 7.4. SĄLYGAI

Patvirtinti Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų
perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų

ĮVYKDYMO TERMINAS

2015-01-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija
ATSAKINGA INSTITUCIJA

Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija
2015-01-01
Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos mokslo
taryba

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-09-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Susisiekimo ministerija,
Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos
ATSAKINGA INSTITUCIJA

2015-01-01

Aplinkos ministerija

ĮVYKDYMO TERMINAS

ATSAKINGA INSTITUCIJA

2015-01-01

Susisiekimo ministerija

ĮVYKDYMO TERMINAS

ATSAKINGA INSTITUCIJA

2014-09-01

Energetikos ministerija
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įgyvendinimo planą.
ĮVYKDYMO PLANAS 9.1. SĄLYGAI

Patvirtinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų veiksmų programos administravimo
taisykles.
ĮVYKDYMO PLANAS 9.2. SĄLYGAI

Parengti ir patvirtinti Nacionalinės romų įtraukties
strategiją.

ĮVYKDYMO PLANAS 9.3. SĄLYGAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-10-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-10-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Finansų ministerija

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Kultūros ministerija

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Patvirtinti Lietuvos sveikatos programą 2014–2023 m.
Parengti ir patvirtinti Sveikatos priežiūros netolygumų
mažinimo veiksmų planas
Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų planas
ĮVYKDYMO PLANAS 10.1. SĄLYGAI

Patvirtinti vaikų ir jaunimo socializacijos 2014-2016
m. veiksmų planą
Patvirtinti veiksmų planą, numatantį inkliuzinio
ugdymo prieinamumo didinimą, kokybiškos
kompleksinės švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms teikimą,
iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties
didinimą, gestų kalbos vartojimo plėtrą ir kita kuriame
numatomos konkrečios priemonės, skirtos iškritusiųjų
ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimui.
ĮVYKDYMO PLANAS 10.2. SĄLYGAI

Patvirtinti rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl priemonių moterų ir vyrų lygių
galimybių ir lyčių balansui moksle užtikrinti.
ĮVYKDYMO PLANAS 10.3. SĄLYGAI

Patvirtinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros
2014–2016 metų veiksmų planą.
Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014-2016 metų
veiksmų planą.
ĮVYKDYMO PLANAS 10.4. SĄLYGAI

Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014-2016 metų
veiksmų planą.

2014-09-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

Sveikatos apsaugos
ministerija

ATSAKINGA INSTITUCIJA

2014-09-01

2014-10-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-12-31

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-09-01

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-09-01

Švietimo ir mokslo
ministerija

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Švietimo ir mokslo
ministerija
ATSAKINGA INSTITUCIJA

Švietimo ir mokslo
ministerija

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Švietimo ir mokslo
ministerija

Bendrųjų neįgyvendintų/dalinai įgyvendintų išankstinių (ex ante) sąlygų įvykdymo planų apžvalga.
ĮVYKDYMO PLANAS 6 SĄLYGAI

Parengti ir patvirtinti Administracinių gebėjimų
stiprinimo poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo srityse, 2015–2020 m.
planą.

ĮVYKDYMO TERMINAS

2014-12-01

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Aplinkos ministerija
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ĮVYKDYMO PLANAS 7 SĄLYGAI

Įvykdymo planas šiai sąlygai bus nustatytas Veiksmų
programoje.

ĮVYKDYMO TERMINAS

netaikoma

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Finansų ministerija

Taikomų išankstinių (ex ante) sąlygų atitiktis prioritetams

TAIKOMOS EX ANTE SĄLYGOS

(1) 1.1. Moksliniai tyrimai ir inovacijos: parengta nacionalinė arba regioninė
pažangiosios specializacijos strategija pagal nacionalinę reformų programą, siekiant
pritraukti privačių lėšų MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka gerai veikiančias
nacionalines arba regionines MTI sistemas.
(2) 1.2. Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra. Parengtas daugiametis biudžeto
ir investavimo prioritetų planas.
(3) 2.1. Skaitmeninis augimas: skaitmeniniam augimui skirta strateginė politikos
programa, pagal kurią numatoma skatinti prieinamas, geros kokybės ir IRT
grindžiamas sąveikias privačiąsias ir viešąsias paslaugas, skatinti piliečius, įskaitant
pažeidžiamas grupes, verslo ir viešojo administravimo sektorius, jomis naudotis, be
kitų priemonių, įgyvendinant tarpvalstybines iniciatyvas.
(4) 2.2. Naujos kartos tinklų (NKT) infrastruktūra: parengti nacionaliniai arba
regioniniai NKT planai, kuriuose atsižvelgta į regioninius veiksmus, siekiant
įgyvendinti Sąjungos didelės spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia dėmesio
skiriant toms sritims, kuriose rinka negali prieinamomis išlaidomis suteikti
kokybiškos atviros infrastruktūros, laikantis Sąjungos konkurencijos ir valstybės
pagalbos taisyklių, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas.
(5) 3.1. Imtasi konkrečių veiksmų, kad būtų remiamas verslumo skatinimas
atsižvelgiant į Smulkiojo verslo aktą.
(6) 4.1. Imtasi veiksmų siekiant skatinti energijos galutinio vartojimo efektyvumo
ekonomiškai efektyvų gerinimą ir ekonomiškai efektyvias investicijas į energijos
vartojimo efektyvumą statant arba renovuojant pastatus.
(8) 4.3. Imtasi veiksmų siekiant skatinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir
paskirstymą.
(10) 6.1. Vandens sektorius: a) nustatyta vandens kainodaros politika, kuria
naudotojai tinkamai skatinami veiksmingai naudotis vandens išteklius, ir b) įvairiose
vandens naudojimo srityse tinkamai prisidedama prie vandens paslaugų sąnaudų
susigrąžinimo, taikant normą, nustatytą patvirtintame upių baseinų valdymo plane,
skirtą pagal programas remiamoms investicijoms.
(11) 6.2. Atliekų sektorius: ekonominiu ir aplinkos požiūriu tvaraus investavimo į
atliekų sektorių, visų pirma rengiant atliekų tvarkymo planus pagal Direktyvą
2008/98/EB ir pagal atliekų hierarchiją, skatinimas.
(12) 7.1. Transportas: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę sąrangą parengtas (-i)
išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba programa (-os) (įskaitant
regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurį (-iuos) teikiama parama
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TAIKOMA EX ANTE
SĄLYGA

1. Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

2. Informacinės
visuomenės skatinimas

3. Smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo
skatinimas
4. Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas
5. Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus
naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato
kaitos

6. Darniojo transporto,
pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas
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infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais
gerinimui.
(13) 7.2. Geležinkeliai: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę sąrangą išsamiame (uose) transporto plane (-uose) arba programoje (-ose) yra išsami dalis, skirta
geležinkelių plėtojimui (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), pagal kurią
teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir jungčių su TEN-T visuotiniu ir
pagrindiniu tinklais gerinimui. Investicijos apima mobilųjį turtą, sąveiką bei gebėjimų
stiprinimą.
(14) 7.3. Kitos transporto rūšys, įskaitant vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą,
uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų infrastruktūrą: išsamiame (-uose) transporto
plane (-uose) arba programoje (-ose) yra išsami dalis, skirta vidaus vandenų keliams
ir jūrų transportui, uostams, daugiarūšėms jungtims ir oro uostų infrastruktūrai, kuria
prisidedama gerinant jungtis su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir skatinant
tvarų regiono ir vietos judumą.
(15) 7.4. Pažangiųjų energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų
plėtojimas.
Parengti išsamūs investicijų į pažangiąją energetikos infrastruktūrą planai ir
reguliavimo priemonės, kuriais prisidedama gerinant energijos vartojimo efektyvumą
ir tiekimo saugumą.
(16) 8.1. Parengta ir atsižvelgiant į užimtumo gaires įgyvendinama aktyvi darbo
rinkos politika.
(18) 8.3. Darbo rinkos institucijos modernizuojamos ir stiprinamos atsižvelgiant į
užimtumo gaires;
prieš vykdant darbo rinkos institucijų reformas parengta aiški strateginė politikos
programa ir atliktas ex ante vertinimas įtraukiant lyčių aspektą.
(21) 8.6. Nustatyta strateginė politikos programa, kuria siekiama skatinti jaunimo
užimtumą įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą.
Šį ex ante sąlyga taikoma tik įgyvendinant JUI.
(22) 9.1. Parengta ir įgyvendinama nacionalinė skurdo mažinimo strateginė politikos
programa, kuria siekiama užtikrinti iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvią įtrauktį
atsižvelgiant į užimtumo gaires.
(23) 9.2. Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa

(24) 9.3. Sveikata: parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa
sveikatos apsaugos srityje laikantis SESV 168 straipsnio, kuria užtikrinamas
ekonominis tvarumas.
(25) 10.1. Mokyklos nebaigusių asmenų skaičius: nustatyta strateginė politikos
programa mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui mažinti laikantis SESV
165 straipsnio.
(26) 10.2. Aukštasis mokslas: parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos
programa, skirta skatinti įgyti tretinį išsilavinimą, gerinti jo kokybę ir veiksmingumą
laikantis SESV 165 straipsnio.
(27) 10.3. Mokymasis visą gyvenimą: parengta nacionalinė ir (arba) regioninė
strateginė mokymosi visą gyvenimą politikos programa, laikantis SESV
165 straipsnio.

7. Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas

8. Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su
skurdu
8. Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su
skurdu;
9. Visuomenės švietimas
ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas
8. Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su
skurdu
9. Visuomenės švietimas
ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas
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(28) 10.4. Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa, skirta
profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybei ir veiksmingumui didinti laikantis
SESV 165 straipsnio.
(29) 11. Parengta valstybių narių administracinio veiksmingumo stiprinimo strateginė
politikos programa, įskaitant viešojo administravimo pertvarką.
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10. Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

