KOMITETAI, DARBO GRUPĖS, SEMINARAI IR KITI FORMATAI
Kovo 29-30 d. Skaitmeninės ekonomikos vertinimo ir analizės darbo grupės (WPMADE) 30-oji
sesija – SKAITMENINĖ EKONOMIKA
Pristatyta preliminari rizikos kapitalo investicijų į „didelių duomenų“ įmones analizė ir
vertinimai (projekto Going Digital Phase III, 4-ojo modulio “Duomenų ir duomenų srautų matavimas“
įgyvendinimas).
Kiti pagrindiniai susitikimo akcentai:
 Pristatytas siūlymas 2022 m. pabaigoje organizuoti ministrų lygmens susitikimą, kurio tema
„Patikimos, tvarios ir įtraukios skaitmeninės ateities kūrimas“.
 Nauja iniciatyva „Skaitmeninės aplinkos ir naujų technologijų patikimumo įvertinimas“ kuri yra
„Going Digital Measurement Roadmap“ dalis. Siekis – parengti rodiklius, pagrįstus EBPO
Tarybos rekomendacijomis dėl skaitmeninio saugumo, privatumo, duomenų ir vartotojų
apsaugos bei dirbtinio intelekto (AI). VN pabrėžė naujos duomenų sąvokos bei duomenų
saugumo, kokybės ir pasitikėjimo indikatorių svarbą.
 Tarpinis projekto „Daiktų interneto matavimas (Measuring the Internet of Things, IoT)“ rezultatų
aptarimas. Pateikta naujausia IT naudojimo tyrimų apžvalga, telekomunikacijų ir daiktų
interneto paslaugų teikėjų tyrimas, numatomi darbai.
Kovo 30 d. EU ambasadorių EBPO koordinacinis susitikimas - ORGANIZACIJOS VALDYMAS









EBPO 60-mečiui skirto New vision statement (NVS) rengimas: per Global Strategy Group
(GSG) š.m. kovo mėn. NVS projektas įvertintas gerai, tačiau yra klausimų, kuriuos reikia stipriau
akcentuoti, pirmiausią - tai klimatas. Atnaujintą NVS projektą tikimąsi turėti birželio mėn., NVS
planuojama tvirtinti Ministrų Taryboje (MCM) rudenį.
GSG: GR ambasadorius informavo, kad GR siekia pirmininkauti sekančiam GSG (2-as pagal
svarbą EBPO formatas po MCM) – GSG pirmininku siekia tapti GR Skaitmeninio valdymo
ministras K. Pierrakakis.
MCM: pirmoji MCM dalis vyks gegužės 31 d. ir birželio 1 d. I d. bus daugiausia skirta kadenciją
baigiančiam GS A.Gurria, II d. – naujam GS australui M.Cormann. MCM pirmininkaus US,
vicepirmininkai – LU ir KR.
UN ir OECD rezoliucija: kovo 25 d. rezoliucija vieningai patvirtinta UN. Tikimasi, kad ji
sustiprins abiejų organizacijų bendradarbiavimą, ypač tokiose srityse kaip SDG, klimatas.
EBPO mobilumo iniciatyva: naujas blue print parengtas ir išsiųstas EBPO komitetams. ESP
tikslas įtraukti EBPO sąlygas į EU mobilumo iniciatyvos sąlygas, vyksta iniciatyvos derinimasis
su EU.

Kovo 30 d. Finansų valdymo ir rezultatų tinklo susitikimas - FINANSINĖS ATASKAITOS





Sekretoriatas pristatė specialios darbo grupės „Vyriausybių finansinės ataskaitos skaitmeniniame
amžiuje“ veiklos rezultatus (dalyvavo 6 šalys: AUT, CAN, DNK, NLD, UK, USA).
Konstatuota, kad yra poreikis skaitmenizuotoms finansinėms ataskaitoms, tačiau šiame
etape logiškiausia turėti tradicinių ir skaitmeninių ataskaitų kombinaciją. Procesą stabdo
tai, kad nėra daug gerosios praktikos pavyzdžių, kurie integruotų tradicines ir skaitmenines
ataskaitas.
Susitikimo metu Lietuva (FM) pristatė Atviri Lietuvos finansai portalą, kuriame vartotojui
patogia forma skelbiami visų biudžetų vykdymo duomenys, daugiau nei 3 tūkstančių viešojo
sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, skelbiama informacija apie asignavimų valdytojų
pirkimus ir pan. Šiuos duomenis galima analizuoti panaudojant puslapyje pateiktus analitinius
įrankius, yra galimybė atsisiųsti „žalius“ duomenis ir juos analizuoti norimais pjūviais.

Kovo 30 d. Šeštoji kasmetinė tarptautinė
- ENERGETIKA, KLIMATO KAITA

IEA

energijos

efektyvumo

konferencija

Konferencijoje aukšto lygio atstovai iš GB, UNEP, NG, CN, JP, LU aptarė energijos efektyvumo svarbą
ir reikalingą šios srities politiką. Pagrindiniai akcentai:
• 2020 m. energijos efektyvumo progresas globaliu mastu buvo lėčiausias per paskutinį
dešimtmetį, o bendras emisijų kiekis taip pat nuviliantis;
• Energijos efektyvumas yra ekonomiškiausia priemonė siekiant sumažinti emisijas ir gali atnešti
daug naudos;
• Šioje srityje itin svarbus tarptautinis bendradarbiavimas, kuris padėtų keistis gerosiomis
praktikomis ir suvienodinti standartus;
• Energijos efektyvumas yra labai svarbus dėmuo skurdo mažinimo, energijos vartotojų
lygybės užtikrinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis kontekste.
Antroje konferencijos dalyje verslo ir pilietinės visuomenės atstovai aptarė itin efektyvių
produktų naujoves bei reikšmę, pabrėždami, jog energijos efektyvumo sėkmė slypi geros politikos
(reguliacijos) ir naujų technologijų derinyje. Taip pat svarstyti ženklinimo, dempingo, prieinamumo,
MVĮ, energijos efektyvumo potencialo Afrikoje klausimai.
Kovo 30 d. WISE vebinaras apie Covid-19 ir pasaulinę pajamų nelygybę - GLOBALI
EKONOMIKA, NELYGYBĖ








WISE centras pradėjo webinarų seriją, kurie vyks kas mėnesį. Šio tema - Covid-19 ir pasaulinė
pajamų nelygybė, jame pagrindinį pranešimą skaitė Nobelio premijos laureatas Sir Angus
Deaton.
Paprastai sakoma, kad pandemija padidino nelygybę ne tik šalių viduje, bet ir tarp šalių ir tam
pasitelkiami įrodymai. Sir A. Deaton turi kitokių faktų - turtingų šalių BVP sumažėjo daugiau
nei vargingųjų.
Vargingesnėse šalyse, ypač Afrikoje, stebimas mažesnis tiek atvejų, tiek mirčių skaičius ir
tai gali būti paaiškinta tuo, kad šių šalių visuomenės jaunesnės, mažiau nutukusios, ne taip tankiai
gyvena, kaip turtingųjų šalių, be to, Afrika yra susidūrusi jau su ne vienu virusu, taigi gali būti,
kad ir visuomenės atsparumas tapo didesnis.
Pranešėjas dar kartą pabrėžė, kad BVP yra prastas rodiklis matuoti gerovei, jis yra labai
nutolęs nuo materialinės gerovės, kurią turbūt labiausia ir norima juo išmatuoti. Tačiau jei net ir
nelygybė tarp šalių mažėja (o taip, atrodo, vyksta jau nuo pat 2000 m. ir tam didžiausią įtaką daro
Kinijos ir Indijos vystymasis), tai nelygybė šalių viduje vis labiau veikia globalią tvarką ir tai
nėra gera žinia.

Kovo 31 d. IEA-COP26 Net Zero viršūnių susitikimas - KLIMATO KAITA
Konferencijoje aukšto lygio atstovai iš GB, US, PPO, CN, IN, AU, EU aptarė dabartinę tarptautinės
kovos su klimato kaita situaciją ir reikalingus veiksmus:
• Pabrėžta tarptautinio bendradarbiavimo svarba. Tai yra pagrindinė GB pirmininkavimo COP26
ašis.
•

US teigimu, pirminis fokusas turi būti nukreiptas į valstybes su didžiausiais emisijų kiekiais;

• Paryžiaus susitarimas - labai svarbus žingsnis, tačiau dabar turime daryti dar daugiau, skubiai
imtis realių veiksmų, aiškiai nurodyti ambicijas (dabartiniai valstybių tempai liūdina);
•

Perėjimas prie žaliosios ekonomikos - didžiulė ekonominė galimybė;

• Tarptautinė prekyba privalo remti veiksmus klimato kaitos srityje, turi tapti “žalesne” ir
prisidėti prie plastiko, miškų kirtimo problemų sprendimo.
• Nors IN teigė, kad besivystančių valstybių ekonomianiam augimui neišvengiamai reikės emisijų,
EU išsakė priešingą nuomonę, jog šių valstybių vystymasis nebeturi būti taršus. Afrikos Sąjunga
išreiškė didelį atsidavimą kovai su klimato kaita.
Panelinėse diskusijose buvo svarstomi šie klausimai: į žmones orientuotas perėjimas, priemonių
įgyvendinimas trumpuoju laikotarpiu, technologijų ir inovacijų diegimo spartinimas, investicijų į švarią
energiją sutelkimas, pasitikėjimo tikslų įgyvendinimu kūrimas.
Ministrų panelinėje diskusijoje dalyvavęs LR energetikos ministras Dainius Kreivys pristatė
ambicingus Lietuvos artimojo laikotarpio tikslus ir priemones jiems pasiekti:




iki 2030 m. 50% elektros energijos bus pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių – iš vėjo
energijos pagaminamos elektros kiekis bus padidintas iki 1.2 GW, iš saulės energijos - iki 1 GW;
Iki 2030 m. galutinis energijos sunaudojimas bus sumažintas 23% - tam pasiekti 550 mln. eurų
bus investuojami daugiausiai į šildymo ir statybos sektorius;
Ypatingas dėmesys bus skiriamas energetikos R&D&I – remiant energetikos startuolius, atvirus
duomenis ir vandenilio plėtrą.

Balandžio 1 d. MENA-OECD Initiative on Governance and Competitiveness for Development
konferencija – IŠORINIS BENDRADARBIAVIMAS
Konferencijoje buvo aptariami du esminiai klausimai: tolimesnis MENA vystymosi modelis po Covid19 bei į žmones orientuota politika atsparesnei ir įtraukesnei visuomenei kurti. Pagrindiniai aspektai:
• Didelis dėmesys skiriamas viešajam valdymui, viešojo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimui, privataus sektoriaus įgalinimui, skaidrumui, stiprioms institucijoms,
korupcijos problemai, konkurencijos, teisingumo, gero valdymo, teisės viršenybės tematikoms;
• Konferencijos metu taip pat labai akcentuota moterų ir jaunimo įgalinimo tematika, lyčių
lygybė ir jaunimo paruošimas ateities darbo rinkoms, savanorystė;
•

Matyti ekonomikos diversifikacijos, skaitmenizacijos poreikis;

• Didelį iššūkį MENA valstybių vystymuisi kelia ne tik Covid-19, bet ir politinis nestabilumas
regione.
•

Šiuo metu regione labai kritusios užsienio investicijos, siekiama jas atgaivinti.

Konferencijos metu buvo patvirtinta Ministrų deklaracija.
KITA INFORMACIJA
Atnaujintas OECD „Going Digital Toolkit“. Informacija apie šalių
pasiekimus: https://bit.ly/3u8jKEa
P.S. jeigu nenorite gauti EBPO aktualijų, informuokite ir nebesiųsime. Jeigu ši informacija gali būti
naudinga Jūsų kolegoms- taip pat informuokite ir mielai papildysime sąrašą.
Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas Facebook ir LinkedIn paskyrose:
https://www.facebook.com/LietuvaEBPO
Lietuvos nuolatinė atstovybė prie EBPO: Overview | LinkedIn

