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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 

2019 11 26 

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 5426, kuriuo patvirtinama 

Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. 

laikotarpiu 

(TEKSTAS AUTENTIŠKAS TIK LIETUVIŲ KALBA) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų 

finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB
1
, 

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos 

bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės 

paramos priemonės bendrosios nuostatos
2
, ypač į jo 14 straipsnio 9 dalį, 

kadangi: 

(1) Komisijos sprendimu C(2015) 5426 patvirtinta 2015 m. liepos 27 d. pateikta Lietuvos 

nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. 

laikotarpiu ir nustatyta didžiausia šio fondo įnašo į Lietuvos nacionalinę programą 

suma. Tas sprendimas paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2018 m. gruodžio 11 d. 

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2018) 8255; 

(2) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama 

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)
3
, 85 straipsnio 1 dalį 

valstybių narių išlaidos, patirtos dėl ETIAS nacionalinių komponentų kūrimo, įskaitant 

išlaidas, susijusias su esamos nacionalinės sienų infrastruktūros integravimu ir 

prijungimu prie vienodos nacionalinės sąsajos (VNS), VNS priegloba ir ETIAS 

nacionalinių padalinių kūrimu, apmokamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis; 

(3) pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/946
4
 2 straipsnio 1 dalies c punktą 

valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims paskirstoma bendra 

96 500 000 EUR suma Reglamento (ES) 2018/1240 85 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 

išlaidoms padengti. Tokia suma paskirstoma lygiomis dalimis – kiekvienai valstybei 

                                                 
1 OL L 150, 2014 5 20, p. 143. Pagal šio reglamento 19 straipsnį šiai priemonei taikomos Reglamento 

(ES) Nr. 514/2014 nuostatos. 
2 OL L 150, 2014 5 20, p. 112. 
3 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama 

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) 

Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 

2018 9 19, p. 1). 
4 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/946, kuriuo Reglamentas (ES) 

Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl finansavimo iš Sąjungos bendrojo biudžeto lėšų skyrimo 

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimo išlaidoms padengti. 
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narei ir kiekvienai Šengeno asocijuotajai šalimi skiriama po 3 216 666,66 EUR. Iš šios 

sumos 1 216 666,66 EUR turėtų būti apmokėti pagal biudžeto eilutę 18 02 01 01, o 

likusieji 2 000 000 EUR – pagal biudžeto eilutę 18 02 01 03; 

(4) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1861 dėl Šengeno 

informacinės sistemos sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant 

sieną
5
 5 straipsnio 4 dalį valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims 

skiriama bendra 36 810 000 EUR suma padengti išlaidoms, susijusioms su greitu ir 

veiksmingu atitinkamų nacionalinių sistemų naujovinimu laikantis reglamento 

reikalavimų. Tokia suma paskirstoma lygiomis dalimis – kiekvienai valstybei narei ir 

kiekvienai Šengeno asocijuotajai šalimi skiriama po 1 227 000 EUR; 

(5) pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 7 dalį taikant priemonę dalyvauja 

Šengeno asocijuotosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) ir 

sudaromi Sąjungos ir tų šalių susitarimai dėl pastarųjų finansinių įnašų į priemonę; 

(6) pagal Europos Sąjungos su Islandija
6
, Lichtenšteinu

7
, Norvegija

8
 ir Šveicarija

9
 

pasirašytų susitarimų 11 straipsnio 2 dalies b punktą valstybėms narėms ir Šengeno 

asocijuotosioms šalims skiriama bendra 79 088 035 EUR suma padengti išlaidoms, 

patirtoms kuriant Reglamento (ES) Nr. 515/2014 15 straipsnyje nurodytas IT sistemas, 

kuriomis visų pirma siekiama pagerinti išorės sienas kertančių asmenų srautų valdymą 

ir kontrolę, sugriežtinant patikras ir paspartinant teisėtų keliautojų sienų kirtimą
10

;  

(7) šis papildomas finansavimas IT sistemoms nėra skirtas siaurai apibrėžtos rūšies 

išlaidoms padengti, bet gali apimti įvairias su tomis IT sistemomis susijusias išlaidas, 

įskaitant pirkimą, naujovinimą, techninę priežiūrą ir eksploatavimą. Tokios išlaidos 

įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi ir priklauso nuo tokių veiksnių kaip išorės 

sienos ilgis, sienos perėjimo punktų skaičius arba sieną kertančių asmenų skaičius, tad 

nebūtų tikslinga šį papildomą finansavimą valstybėms narėms skirti lygiomis dalimis; 

(8) šį papildomą finansavimą valstybėms narėms tikslinga skirti taikant tvarką, pagal 

kurią skiriamos išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės bazinės sumos, kai 

kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei skiriama minimali 1 500 000 EUR suma 

derinama su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės įnašų schema, kaip 

nustatyta Reglamento (ES) Nr. 515/2014 38 konstatuojamojoje dalyje. Taikant šią 

tvarką užtikrinama, kad, atsižvelgiant į turimą finansavimą, kiekviena valstybė narė 

gautų pagrįstą sumą, kuri leistų jai padengti kai kurias dideles išlaidas, patirtas kuriant 

                                                 
5 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno 

informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo 

iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei 

panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006. 
6 Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų 

finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 72, 

2018 3 15, p. 3). 
7 Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su 

išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. 

laikotarpiu (OL L 7, 2017 1 12, p. 4). 
8 Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų 

ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu 

(OL L 75, 2017 3 21, p. 3). 
9 Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės 

sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. 

laikotarpiu (OL L 165, 2018 7 2, p. 3). 
10 Ši suma bus patvirtinta, kad bus gauti 2019 m. ir 2020 m. Šengeno asocijuotųjų šalių įnašai. 
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minėtas IT sistemas, kartu atsižvelgiant į gerokai didesnes išlaidas, kurias patiria 

ilgesnes išorės sienas ir didesnius pasienio srautus turinčios valstybės narės; 

(9) remiantis tokiais skaičiavimais, IT sistemoms kurti Lietuvai turėtų būti skirta 

2 106 767,02 EUR suma;  

(10) 2019 m. spalio 7 d. Lietuva per Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemą 

(SFC2014) pateikė patikslintą nacionalinę programą, kurioje atsižvelgiama į 

papildomą Sąjungos įnašą; 

(11) šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046
11

 110 straipsnyje, ir teisinis 

įsipareigojimas pagal to reglamento 2 straipsnio 37 punktą; 

(12) todėl Sprendimas C(2015) 5426 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:  

1 straipsnis 

Sprendimas (2015) 5426 iš dalies keičiamas taip: 

 

(1) 1 straipsnis pakeičiamas taip: 

„1 straipsnis 

Šiuo sprendimu patvirtinama patikslinta Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš 

Vidaus saugumo fondo 2014 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. (jos galutinė redakcija 

pateikta 2019 m. spalio 7 d.).“ 

(2) 2 straipsnis pakeičiamas taip: 

„2 straipsnis  

1. Didžiausia Vidaus saugumo fondo įnašo į Lietuvos nacionalinę programą suma yra 

220 358 783,68 EUR; ji bus finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto: 

(a) biudžeto eilutė 18 02 01 01: 195 997 795,68 EUR; 

(b) biudžeto eilutė 18 02 01 02: 18 360 988 EUR; 

(c) biudžeto eilutė 18 02 01 03: 6 000 000 EUR. 

2. Didžiausią įnašą iš biudžeto eilutės 18 02 01 01 sudaro: 

(a) bazinė 24 704 873 EUR suma, skiriama pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 I 

priedą; 

(b) papildoma 6 570 000 EUR suma konkretiems veiksmams, skiriama pagal 

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 7 straipsnį; 

(c) papildoma 154 000 000 EUR suma papildomai konkrečiai veiklos paramai 

Lietuvai, skiriama pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 11 straipsnį;  

(d) papildoma 3 759 889 EUR suma, skiriama pagal Reglamento (ES) 

Nr. 515/2014 6 straipsnio 1 dalies c punktą ir 8 straipsnį;  

                                                 
11 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL L 193, 2018 7 30, p. 1). 
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(e) papildoma 2 412 600 EUR suma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 

(ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), 

įgyvendinti, skiriama pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies 

b punktą bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1728 2 straipsnio b 

punktą; 

(f) papildoma 1 216 666,66 EUR suma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentui (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos 

ir leidimų sistema (ETIAS), įgyvendinti, skiriama pagal Reglamento (ES) 

Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punktą bei Komisijos deleguotojo 

reglamento (ES) 2019/946 2 straipsnio 1 dalies c punktą; 

(g) papildoma 1 227 000 EUR suma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 

(ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos sukūrimo, eksploatavimo 

ir naudojimo patikrinimams kertant sieną įgyvendinti, skiriama pagal 

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punktą; 

(h) papildoma 2 106 767,02 EUR suma Reglamento (ES) Nr. 515/2014 15 

straipsnyje nurodytoms IT sistemoms kurti. 

3. Didžiausią įnašą iš biudžeto eilutės 18 02 01 03 sudaro: 

(a) 4 000 000 EUR suma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 

2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įgyvendinti, 

skiriama pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punktą 

bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1728 2 straipsnio b punktą; 

(b) papildoma 2 000 000 EUR suma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 

(ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų 

sistema (ETIAS), įgyvendinti, skiriama pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 

straipsnio 5 dalies b punktą bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 

2019/946 2 straipsnio 1 dalies c punktą.“ 

2 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai. 

Priimta Briuselyje 2019 11 26 

 Komisijos vardu 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

 Komisijos narys 
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