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I PRIEDAS
Finansavimo skyrimo programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą,
kriterijai
10 straipsnyje nurodytas finansinis paketas valstybių narių programoms paskirstomas taip:
(1)

programavimo laikotarpio pradžioje kiekvienai valstybei narei bus skirta vienkartinė
fiksuota 5 000 000 EUR suma, siekiant kiekvienai programai užtikrinti būtinų lėšų ir
patenkinti poreikius, kurie nebūtų tiesiogiai išreikšti remiantis toliau nurodytais
kriterijais;

(2)

likę ištekliai bus paskirstyti pagal šiuos kriterijus:
(a)

45 proc. atvirkščiai proporcingai jų bendrajam vidaus produktui (perkamosios
galios standartas vienam gyventojui);

(b)

40 proc. proporcingai jų gyventojų skaičiui;

(c)

15 proc. proporcingai jų teritorijos dydžiui.

Pradinis paskirstymas grindžiamas Komisijos (Eurostato) parengtais naujausiais metiniais
statistiniais duomenimis, apimančiais ankstesnius kalendorinius metus. Atliekant laikotarpio
vidurio peržiūrą bus remiamasi Komisijos (Eurostato) parengtais naujausiais metiniais
statistiniais duomenimis, apimančiais ankstesnius kalendorinius metus (turimais 2024 m.
atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą).
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II PRIEDAS
Įgyvendinimo priemonės
Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą konkretų tikslą; daugiausia
dėmesio skiriant įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:
(a)

užtikrinti, kad būtų vienodai taikomas Sąjungos acquis dėl keitimosi saugumo
srities informacija, pvz., pagal Priumo, ES keleivio duomenų įrašo (PNR) ir
SIS II sistemas, be kita ko, įgyvendinant rekomendacijas, pateiktas taikant
kokybės kontrolės ir vertinimo mechanizmus, kaip antai Šengeno vertinimo
mechanizmą ir kitus kokybės kontrolės ir vertinimo mechanizmus;

(b)

sukurti, pritaikyti ir prižiūrėti su saugumu susijusias Sąjungos IT sistemas ir
ryšių tinklus, įskaitant jų sąveikumą, ir parengti atitinkamas nustatytų spragų
šalinimo priemones;

(c)

didinti aktyvų su saugumu susijusių Sąjungos keitimosi informacija priemonių,
sistemų ir duomenų bazių naudojimą, užtikrinant, kad jos būtų pildomos
aukštos kokybės duomenimis;

(d)

remti atitinkamas nacionalines priemones, jei jų reikia konkretiems tikslams,
išdėstytiems 3 straipsnio 2 dalies a punkte, įgyvendinti.

Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą konkretų tikslą; daugiausia
dėmesio skiriant įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:
(a)

stiprinti valstybių narių teisėsaugos operacijas, vykdomas tarpusavyje ir, kai
tinkama, su kitais atitinkamais subjektais, visų pirma siekiant palengvinti ir
pagerinti bendrų tyrimų grupių, bendro patruliavimo, persekiojimo kertant
sieną, atsargaus sekimo ir kitų operatyvinio bendradarbiavimo mechanizmų
naudojimą, atsižvelgiant į ES politikos ciklą (EMPACT), ypatingą dėmesį
skiriant tarpvalstybinėms operacijoms;

(b)

stiprinti teisėsaugos ir kitų kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą ir
bendradarbiavimą valstybėse narėse ir tarp jų bei su kitais atitinkamais
subjektais, pavyzdžiui, per specializuotų nacionalinių padalinių tinklus,
Sąjungos tinklus ir bendradarbiavimo struktūras, taip pat Sąjungos centrus;

(c)

gerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu tarp valstybių narių
arba tarp valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos įstaigų, organų ir agentūrų, taip
pat nacionalinių institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu
lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje.

Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą konkretų tikslą, daugiausia
dėmesio skiriant įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:
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(a)

stiprinti teisėsaugos pareigūnų mokymą, pratybas, tarpusavio mokymąsi,
specializuotas mainų programas ir dalijimąsi geriausia patirtimi, be kita ko,
trečiosiose šalyse ir su trečiosiomis šalimis bei kitais susijusiais subjektais;

(b)

išnaudoti sąveiką sutelkiant valstybių narių ir kitų susijusių subjektų, įskaitant
pilietinę visuomenę, išteklius ir žinias, pavyzdžiui, kuriant bendrus
kompetencijos centrus, rengiant bendrus rizikos vertinimus arba bendrus
operatyvinės paramos centrus bendrai vykdomų veiksmų reikmėms;
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(c)

skatinti ir plėtoti ankstyvo nustatymo, taip pat liudytojų, informatorių ir
nusikaltimų aukų apsaugos ir paramos jiems priemones, kitas apsaugos
priemones, mechanizmus ir geriausią praktiką, taip pat plėtoti atitinkamą
valdžios institucijų ir kitų susijusių subjektų partnerystę;

(d)

įsigyti atitinkamos įrangos ir sukurti arba modernizuoti specializuotus mokymo
įrenginius ir kitą svarbią su saugumu susijusią infrastruktūrą, kad būtų galima
gerinti parengtį, atsparumą, visuomenės informuotumą ir tinkamą reagavimą į
grėsmes saugumui.
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III PRIEDAS
Fondo lėšomis remtini veiksmai pagal 4 straipsnį

LT



IT sistemos ir tinklai, padedantys įgyvendinti šio reglamento tikslus, mokymas apie
tokių sistemų naudojimą, tokių sistemų bandymai ir jų sąveikos bei duomenų
kokybės gerinimas;



Sąjungos teisės ir Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo valstybėse narėse saugumo
informacinių sistemų srityje stebėsena;



EMPACT veiksmai, kuriais įgyvendinamas arba palengvinamas ES politikos ciklo
įgyvendinimas;



veiksmai, kuriais remiamas veiksmingas ir koordinuotas atsakas į krizes, susiejant
esamus konkrečių sektorių gebėjimus, kompetencijos centrus ir informuotumo apie
padėtį centrus, įskaitant su sveikata, civiline sauga ir kova su terorizmu susijusius
gebėjimus;



veiksmai, kuriais plėtojami novatoriški metodai arba diegiamos naujos technologijos,
kuriuos būtų galima perkelti į kitas valstybes nares, visų pirma projektai, kuriais
siekiama išbandyti ir patvirtinti Sąjungos finansuojamų saugumo mokslinių tyrimų
projektų rezultatus;



parama specializuotų nacionalinių padalinių teminiams arba įvairių teminių sričių
tinklams, siekiant pagerinti tarpusavio pasitikėjimą, keitimąsi praktine patirtimi,
informacija, patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir jų sklaidą, taip pat
išteklių ir patirties kaupimą bendruose kompetencijos centruose;



atitinkamų teisėsaugos, teisminių institucijų ir administracinių agentūrų darbuotojų ir
ekspertų švietimas ir mokymas, atsižvelgiant į veiklos poreikius ir rizikos analizę,
remiantis LETS ir bendradarbiaujant su CEPOL ir, kai taikoma, Europos teisėjų
mokymo tinklu;



bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, siekiant didinti pasitikėjimą ir gerinti
koordinavimą, nenumatytų atvejų planavimą ir viešojo bei privačiojo sektoriaus
subjektų keitimąsi informacija, be kita ko, apie viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos
infrastruktūros apsaugą, ir geriausios praktikos pavyzdžiais tarpusavyje ir jų sklaidą;



veiksmai, įgalinantys bendruomenes plėtoti vietos metodus ir prevencijos politiką,
taip pat suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės informuotumo Sąjungos
saugumo politikos klausimais didinimo ir komunikacijos veikla;



Įranga, transporto priemonės, ryšių sistemos ir esminė su saugumu susijusi
infrastruktūra;



išlaidos darbuotojams, vykdantiems veiksmus, remiamus fondo lėšomis, arba
veiksmus, kuriems įgyvendinti dėl techninių ar saugumo priežasčių reikia
darbuotojų.
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IV PRIEDAS
Didesnio bendro finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai pagal 11 straipsnio 2
dalį ir 12 straipsnio 6 dalį


Projektai, kuriais siekiama užkirsti kelią radikalizacijai ir su ja kovoti.



Projektai, kuriais siekiama pagerinti IT sistemų ir ryšių tinklų sąveikumą1.
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Pagal Komisijos komunikatą „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“,
COM(2016) 205.
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V PRIEDAS
24 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai
1 konkretus tikslas. Geresnis keitimasis informacija
(1)

ES keitimosi informacija mechanizmų naudojimas.
Duomenų šaltinis: Europolas, „eu-LISA“, Taryba, valstybės narės

2 konkretus tikslas. Aktyvesnis operatyvinis bendradarbiavimas
(1)

Fondo lėšomis remiamų bendrų operatyvinių veiksmų skaičius.
Duomenų šaltinis: Europolas, Eurojustas, valstybės narės

(2)

Apskaičiuota naudojant fondo paramą įšaldyto ir konfiskuoto turto vertė.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

(3)

Teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje tarpvalstybiniu lygmeniu
konfiskuotų neteisėtų narkotikų vertė.
Duomenų šaltinis: valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų gavėjai

(4)

Atlikus Šengeno vertinimą pateiktų rekomendacijų, turinčių finansinį poveikį
saugumo srityje ir įgyvendinamų naudojantis fondo parama, skaičius, palyginti su
bendru rekomendacijų, turinčių finansinį poveikį saugumo srityje, skaičiumi.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

3 konkretus tikslas. Kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo gebėjimų
stiprinimas
(5)

Teisėsaugos pareigūnų, kurie naudodamiesi fondo parama dalyvavo mokymuose,
pratybose, tarpusavio mokymosi arba specializuotose mainų programose
tarpvalstybiniais klausimais, skaičius.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

(6)

Ypatingos svarbos infrastruktūros ir viešųjų erdvių, kurių apsauga nuo saugumo
incidentų buvo pagerinta naudojantis fondo parama, skaičius.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

(7)

Smurtinį ekstremizmą sukeliančios radikalizacijos prevencijos iniciatyvų skaičius.
Duomenų šaltinis: RAN
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VI PRIEDAS
Intervencinių veiksmų rūšys
1 LENTELĖ. SKIRTINGŲ INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRIČIŲ KODAI

LT

1

TER-Kova su terorizmo finansavimu

2

TER-Radikalizacijos prevencija ir kova su ja

3

TER-Viešųjų erdvių ir kitų pažeidžiamų taikinių apsauga ir atsparumas

4

TER-Ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga ir atsparumas

5

TER-Cheminės, biologinės, radioaktyviosios ir branduolinės medžiagos

6

TER-Sprogstamosios medžiagos

7

TER-Krizių valdymas

8

TER-Kita

9

OC-Korupcija

10

OC-Ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai

11

OC-Narkotikai

12

OC-Neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais

13

OC-Prekyba žmonėmis

14

OC-Neteisėtas migrantų gabenimas

15

OC-Nusikaltimai aplinkai

16

OC-Organizuotas turtinis nusikalstamumas

17

OC-Kita

18

CC-Kibernetiniai nusikaltimai - Kita

19

CC-Kibernetiniai nusikaltimai - Prevencija

20

CC-Kibernetiniai nusikaltimai - Tyrimų palengvinimas

21

CC-Kibernetiniai nusikaltimai - Parama aukoms

22

CC-Vaikų seksualinis išnaudojimas - Prevencija

23

CC-Vaikų seksualinis išnaudojimas - Tyrimų palengvinimas

24

CC-Vaikų seksualinis išnaudojimas - Parama aukoms

25

CC-Vaikų seksualinis išnaudojimas - Kita

26

CC-Kita

27

GEN-Keitimasis informacija

28

GEN-Policijos arba tarpžinybinis bendradarbiavimas
apsaugos pareigūnai, žvalgybos tarnybos)

29

GEN-Teismo ekspertizė
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30

GEN-Parama aukoms

31

GEN-Veiklos parama

32

TA-Techninė parama - Informavimas ir komunikacija

33

TA-Techninė parama - Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir kontrolė

34

TA-Techninė parama - Vertinimas ir tyrimai, duomenų rinkimas

35

TA-Techninė parama - Pajėgumų stiprinimas
2 LENTELĖ. SKIRTINGŲ VEIKSMŲ KODAI

1

IT sistemos, sąveikumas, duomenų kokybė, ryšių sistemos (išskyrus įrangą)

2

Tinklai, kompetencijos centrai, bendradarbiavimo struktūros, bendri veiksmai
ir operacijos

3

Jungtinės tyrimų grupės arba kitos bendros operacijos

4

Ekspertų komandiravimas arba siuntimas

5

Mokymas

6

Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais, praktiniai seminarai,
konferencijos, renginiai, informuotumo didinimo kampanijos, komunikacijos
veikla

7

Tyrimai, bandomieji projektai, rizikos vertinimai

8

Įranga (įtraukta skaičiuojant 15 proc. viršutinę ribą)

9

Transporto priemonės (įtraukta skaičiuojant 15 proc. viršutinę ribą)

10

Pastatai ir įrenginiai (įtraukta skaičiuojant 15 proc. viršutinę ribą)

11

Siuntimas arba kiti tolesni veiksmai, susiję su mokslinių tyrimų projektais
3 LENTELĖ. ĮGYVENDINIMO BŪDŲ KODAI

LT

1

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

2

Veiksmai trečiosiose šalyse

3

Šengeno vertinimo
įgyvendinimas

4

Konkretūs veiksmai (programavimo etape dar nėra žinomi)

5

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju (programavimo etape dar nėra
žinoma)

6

IV priede išvardyti veiksmai

rekomendacijų

policijos

8

bendradarbiavimo

srityje
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VII PRIEDAS
Veiksmai, kuriems gali būti teikiama veiklos parama
Siekiant konkretaus geresnio keitimosi informacija tikslo pagal programas teikiama veiklos
parama apima:


Sąjungos ir prireikus nacionalinių IT sistemų, padedančių siekti šio reglamento
tikslų, priežiūrą ir pagalbos tarnybą;



personalo išlaidas, padedančias siekti šio reglamento tikslų.

Siekiant konkretaus intensyvesnio operatyvinio bendradarbiavimo tikslo pagal programas
teikiama veiklos parama apima:


techninės įrangos arba transporto priemonių, naudojamų veiksmams tarpvalstybinio
masto sunkių ir organizuotų nusikaltimų prevencijos, nustatymo ir tyrimo srityje,
priežiūrą;



personalo išlaidas, padedančias siekti šio reglamento tikslų.

Siekiant konkretaus kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo gebėjimų
stiprinimo tikslo pagal programas teikiama veiklos parama apima:


techninės įrangos arba transporto priemonių, naudojamų veiksmams tarpvalstybinio
masto sunkių ir organizuotų nusikaltimų prevencijos, nustatymo ir tyrimo srityje,
priežiūrą;



personalo išlaidas, padedančias siekti šio reglamento tikslų.

Veiksmai, kurie neatitinka 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, neįtraukiami.
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VIII PRIEDAS
24 straipsnio 3 dalyje nurodyti produkto ir rezultato rodikliai
1 konkretus tikslas. Geresnis keitimasis informacija
(1)

ES keitimosi informacija mechanizmų naudojimas, vertinamas atsižvelgiant į šiuos
elementus:
(a)

paieškų Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) skaičių;

(b)

valstybių narių paieškų tarpvalstybinio keitimosi teismo ekspertizės
duomenimis (DNR, pirštų atspaudais, automobilių registracijos numeriais)
sistemoje (Priumo automatinio keitimosi duomenimis sistema) skaičių;

(c)

pranešimų, kuriais keičiamasi per Europolo saugaus keitimosi informacija
tinklo programą (SIENA), skaičių;

(d)

paieškų Europolo informacinėje sistemoje (EIS) skaičių;

(e)

bendrą keleivių, kurių ES keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenys buvo
surinkti ir jais pasikeista, skaičių.

Duomenų šaltinis: Europolas, „eu-LISA“, Taryba, valstybės narės
(2)

Naudojantis fondo parama sukurtų naujų jungčių tarp su saugumu susijusių duomenų
bazių skaičius:
(a)

su ES ir prireikus tarptautinėmis duomenų bazėmis;

(b)

valstybėje narėje;

(c)

su viena ar daugiau kitų valstybių narių;

(d)

su viena ar daugiau trečiųjų šalių.

Duomenų šaltinis: valstybės narės
(3)

Dėl paramos fondo lėšomis atsiradusių papildomų aktyvių ES ir, kai tinkama,
nacionalinių su saugumu susijusių keitimosi informacija priemonių, sistemų ir
duomenų bazių naudotojų skaičius, palyginti su visų naudotojų skaičiumi.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

2 konkretus tikslas. Aktyvesnis operatyvinis bendradarbiavimas
(4)

Bendrų operatyvinių veiksmų, remiamų fondo lėšomis, skaičius, taip pat nurodomos
dalyvaujančios valstybės narės ir valdžios institucijos; duomenys suskirstomi pagal
sritį (kova su terorizmu, bendro pobūdžio kova su organizuotu nusikalstamumu, kova
su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su šaunamaisiais ginklais, kova su
kibernetiniais nusikaltimais, kita):
(a)

jungtinių tyrimo grupių skaičius;

(b)

Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininės platformos
(EMPACT) operatyvinių projektų skaičius;

(c)

kiti bendri operatyviniai veiksmai.

Duomenų šaltinis: Europolas, Eurojustas, valstybės narės
(5)
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Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose, remiamuose fondo lėšomis.
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Duomenų šaltinis: valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų arba
pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju gavėjai
(6)

Apskaičiuota naudojant fondo paramą įšaldyto ir konfiskuoto turto vertė.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

(7)

Teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje tarpvalstybiniu lygmeniu
konfiskuotų neteisėtų narkotikų vertė.
Duomenų šaltinis: valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų gavėjai

(8)

Naudojantis fondo parama sukurtų esamų tarpvalstybinių tinklų produktų,
pavyzdžiui, geriausios praktikos vadovų, praktinių seminarų, bendrų pratybų,
skaičius.
Duomenų šaltinis: su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų gavėjai

(9)

Atlikus Šengeno vertinimą pateiktų rekomendacijų, turinčių finansinį poveikį
saugumo srityje ir įgyvendinamų naudojantis fondo parama, skaičius, palyginti su
bendru rekomendacijų, turinčių finansinį poveikį saugumo srityje, skaičiumi.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

3 konkretus tikslas. Kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo gebėjimų
stiprinimas
(10)

Teisėsaugos pareigūnų, kurie naudodamiesi fondo parama dalyvavo mokymuose,
pratybose, tarpusavio mokymosi arba specializuotose mainų programose
tarpvalstybiniais klausimais, skaičius, išskirstytas pagal šias sritis:
(a)

kova su terorizmu;

(b)

organizuotas nusikalstamumas;

(c)

kibernetiniai nusikaltimai;

(d)

kitos operatyvinio bendradarbiavimo sritys.

Duomenų šaltinis: valstybės narės
(11)

Geriausios praktikos ir tyrimo metodų vadovų, standartinių veiklos procedūrų ir kitų
priemonių, sukurtų naudojantis fondo parama, tarpusavyje bendradarbiaujant
įvairioms ES organizacijoms, skaičius.
Duomenų šaltinis: valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų arba
pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju gavėjai

(12)

Aukų, kurioms padėta naudojantis fondo parama, skaičius, suskirstytas pagal
nusikalstamumo rūšį (prekyba žmonėmis, neteisėtas migrantų gabenimas, terorizmas,
sunkūs ir organizuoti nusikaltimai, kibernetiniai nusikaltimai, seksualinis vaikų
išnaudojimas).
Duomenų šaltinis: valstybės narės

(13)

Ypatingos svarbos infrastruktūros ir viešųjų erdvių, kurių apsauga nuo saugumo
incidentų buvo pagerinta naudojantis fondo parama, skaičius.
Duomenų šaltinis: valstybės narės

(14)

Smurtinį ekstremizmą sukeliančios radikalizacijos prevencijos iniciatyvų skaičius:
(a)

LT

Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN) interneto svetainėje nustatytų
atitikčių skaičius;
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(b)

RAN dalyvių skaičius, suskirstytas pagal ekspertų tipą;

(c)

glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis
valstybėse narėse baigtų mokomųjų vizitų, mokymų, praktinių seminarų ir
konsultacijų skaičius, suskirstytas pagal paramos gavėjus (teisėsaugos
institucijos, kita).

Duomenų šaltinis: RAN
(15)

Naudojantis fondo parama sukurtų partnerystės projektų, padedančių gerinti paramą
liudytojams, informatoriams ir nusikaltimų aukoms, skaičius:
(a)

su privačiuoju sektoriumi,

(b)

su pilietine visuomene.

Duomenų šaltinis: valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų arba
pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju gavėjai

LT
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