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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

The future ‘Citizenship, Rights and Values’ programme should help to relaunch a 

conversation among Europeans and to foster reciprocal understanding at a time when the 

notion of belonging to a shared space has been called into question by a sharp rise in 

intolerance. 

Nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisija pastangas siekti sinergijos reaguojant 

į ribotą biudžetą.  

Vis dėlto ji mano, kad dabar labiau nei bet kada svarbu stiprinti funkciją, kurią anksčiau atliko 

programa „Europa piliečiams“, nes propaguodama piliečių dalyvavimą, stiprindama 

bendrumo jausmą ir skatindama piliečių dalyvavimą ir demokratinį aktyvumą ji atnešė 

akivaizdžios papildomos naudos. Ši programa aiškiai buvo sėkminga ir padėjo geriau suvokti 

europinius klausimus, todėl galėtų teigiamai paveikti Europos piliečių susidomėjimą 

artimiausiais Europos Parlamento rinkimais.  

Todėl nuomonės referentė apgailestauja, kad iš programos pavadinimo išbraukta didelį 

simbolinį krūvį turinti pilietiškumo sąvoka, ir siūlo ją vėl įrašyti. 

Be to, ji mano, kad būtina programą apsaugoti numatant spręstinus klausimus atitinkantį 

biudžetą, todėl siūlo padidinti B paprogramės biudžetą („Piliečių aktyvumas ir dalyvavimas“), 

už kurį ji atsakinga. Siūlomo biudžeto visiškai nepakanka tam, ką įvykdyti ragino 

Parlamentas. Be to, eilutę „Piliečių aktyvumas“ siūloma papildyti iki 500 mln. EUR – tai 

reikštų vos 1 eurą kiekvienam Europos piliečiui. Tikslas – apsaugoti Europos programą, kuria 

galėtų naudotis visi piliečiai, aktyviai siekiantys sutvirtinti Europą ir iš naujo įpūsti jai 

solidarumo dvasios nepaisant nacionalizmo skersvėjų. 

Suvokdama būtinybę puoselėti atminimą apie praeities įvykius, iš kurių išaugo integruota 

Europos Sąjunga, ir geriau suprasti dabartį siekiant toliau kartu kurti ateitį, nuomonės 

referentė siūlo vykdyti su atminimo puoselėjimu susijusią veiklą, kuri primintų ES 

grindžiamųjų principų ir vertybių svarbą.  

Be to, atsižvelgdama į ribotus šios programos biudžeto išteklius, nuomonės referentė mano, 

kad nevalia leisti Komisijai naudoti šias lėšas institucinei komunikacijai apie ES politikos 

prioritetus, nes Komisijos komunikacijos tarnybos jau turi daug išteklių šiai veiklai įvykdyti. 

Ji palankiai vertina tai, kad, siekiant remti atvirą, demokratinę ir įtraukią visuomenę, 

sukuriama ES pilietinės visuomenės organizacijoms, vietos lygmeniu puoselėjančioms 

pagrindines vertybes, skirta paramos priemonė, kartu pabrėždama būtinybę ginti individualius 

paprastų piliečių savo bendruomenei sukurtus projektus, kurie būtini norint pajusti Europą 

kasdieniame gyvenime. Ji ypač ragina, kad programa būtų prieinama neįgaliesiems. 

Programos atvėrimo asocijuotosioms trečiosioms šalims klausimu nuomonės referentė mano, 

kad ši nuostata netinka „Piliečių aktyvumo“ paprogramei, nes valstybėse narėse vykdomų 

pilietiškumo akcijų galimybės dažnai ribotos ir nuvilia daugelį kandidatų, kurie, kad ir 

būdami aktyvūs, nepraėjo atrankos.  

Ji taip pat sutinka su Komisijos pasiūlymu išplėsti nacionalinių kontaktinių centrų sistemą, 

kuri jau pasiteisino įgyvendinant programą „Europa piliečiams“, kad būtų galima geriau remti 

projektų vykdytojų pastangas, ir primygtinai ragina ją nurodyti reglamente.  

Nuomonės referentė taip pat siūlo, kad Komisija darbo programas ir daugiamečius prioritetus 

priimtų deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo aktais, kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme. 
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Apskritai nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlytą modelį, ypač teisinio 

pagrindo pakeitimą, leidžiantį Europos Parlamentui atlikti savo, kaip vieno iš teisės aktų 

leidėjų, vaidmenį. Ji primena, kad į šios programos aprėptį patenka daugelis piliečių projektų, 

kuriuos svarbu palaikyti dabar ir skatinti ateityje. 

PAKEITIMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

dėl Teisių ir vertybių programos dėl programos „Piliečių, teisių ir vertybių 

Europa“ 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 

priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 

teksto pakeitimus.) 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnio 

2 dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 

dalį, 24, 167 ir 168 straipsnius, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnio 

2 dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 

dalį, 24, 167 ir 168 straipsnius, ir į 

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnį, 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a nurodomoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Europos Sąjungos sutarties 2 

straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga yra 

grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 

žmogaus orumui, laisve, demokratija, 

lygybe, teisine valstybe ir pagarba 

žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 

priklausančių asmenų teises. Šios vertybės 

yra bendros valstybėms narėms, 

gyvenančioms visuomenėje, kurioje 

vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, 

tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 

moterų bei vyrų lygybė. 3 straipsnyje taip 

pat nustatyta, kad „Sąjungos tikslas – 

skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų 

gerovę“ ir, be kita ko, „ji gerbia turtingą 

savo kultūros ir kalbų įvairovę bei 

užtikrina, kad Europos kultūros paveldas 

būtų saugomas ir turtinamas“. Šios 

vertybės dar kartą patvirtintos ir susietos su 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje įtvirtintomis teisėmis, laisvėmis 

ir principais; 

(1) Europos Sąjungos sutarties 2 

straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga yra 

grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 

žmogaus orumui, laisve, demokratija, 

lygybe, teisine valstybe ir pagarba 

žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 

priklausančių asmenų teises. Visų pirma 

pagal Visuotinę žmogaus teisių 

deklaraciją ir Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją žmogaus 

orumas yra visų neatimamų žmogaus 

teisių pagrindas. Šie principai ir vertybės 

yra bendri valstybėms narėms, 

gyvenančioms visuomenėje, kurioje 

vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, 

tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 

moterų bei vyrų lygybė. 3 straipsnyje taip 

pat nustatyta, kad „Sąjungos tikslas – 

skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų 

gerovę“ ir, be kita ko, „ji gerbia turtingą 

savo kultūros ir kalbų įvairovę bei 

užtikrina, kad Europos kultūros paveldas 

būtų saugomas ir turtinamas“. Šios 

vertybės dar kartą patvirtintos ir susietos su 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje įtvirtintomis teisėmis, laisvėmis 

ir principais; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) šios teisės ir vertybės turi būti 

toliau skatinamos ir įgyvendinamos, jomis 

turi dalytis piliečiai ir tautos visoje 

Sąjungoje ir jos turi būti ES projekto 

pagrindas. Todėl Sąjungos biudžete 

sukuriamas naujas Teisingumo, teisių ir 

vertybių fondas, kurį sudaro Teisių ir 

vertybių ir Teisingumo programos. Dabar, 

kai Europos visuomenėms kyla 

ekstremizmo, radikalizmo ir susiskaldymo 

pavojai, kaip niekada svarbu skatinti, 

tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES 

vertybes: žmogaus teises, pagarbą 

žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, 

lygybę ir teisinę valstybę. Tai turės didelį 

tiesioginį poveikį politiniam, socialiniam, 

kultūriniam ir ekonominiam ES 

gyvenimui. Naujojo fondo dalimi 

tapsiančios Teisingumo programos 

lėšomis bus toliau remiama Sąjungos 

teisingumo erdvės plėtra ir tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas. Teisių ir vertybių 

programoje bus sujungtos 2014–2020 m. 

Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, 

nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 1381/20138, ir 

programa „Europa piliečiams“, nustatyta 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 390/20149 

(toliau – ankstesnės programos); 

(2) šios teisės ir vertybės turi būti 

toliau skatinamos ir įgyvendinamos, jomis 

turi dalytis piliečiai ir tautos visoje 

Sąjungoje ir jos turi būti ES projekto 

pagrindas. Todėl Sąjungos biudžete turėtų 

būti sukurtas naujas Teisingumo, teisių ir 

vertybių fondas, kurį sudarytų programa 

„Piliečių, teisių ir vertybių Europa“ ir 

Teisingumo programa. Dabar, kai Europos 

visuomenės susiduria su daug iššūkių, 

tokių kaip ekstremizmas, radikalizmas ir 

susiskaldymas, o tam tikrose valstybėse 

teisinės valstybės principas veikia 

silpniau, kaip niekada svarbu skatinti, 

tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES 

vertybes, tokias kaip žmogaus teisės, 

įskaitant mažumoms priklausančių 

asmenų, vaikų ir jaunimo teises, 

pliuralizmas, tolerancija, pagarba 

žmogaus orumui, laisvė, demokratija, 

lygybė, solidarumas ir teisinė valstybė. 

Programoje „Piliečių, teisių ir vertybių 

Europa“ bus sujungtos 2014–2020 m. 

Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, 

nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 1381/20138, ir 

programa „Europa piliečiams“, nustatyta 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 390/20149 

(toliau – ankstesnės programos); 

__________________ __________________ 

8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 

lygybės ir pilietiškumo programa 2014–

2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 

28, p. 62). 

8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 

lygybės ir pilietiškumo programa 2014–

2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 

28, p. 62). 

9 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio 

programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 

2014 4 17, p. 3). 

9 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio 

programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 

2014 4 17, p. 3). 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 

fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 

programos pagrindinį dėmesį skirs 

žmonėms ir subjektams, kurie padeda 

užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir 

turtingos įvairovės gyvybingumą. 

Pagrindinis tikslas – puoselėti ir palaikyti 

teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir 

demokratinę visuomenę. Tai, be kita ko, 

apima dinamišką pilietinę visuomenę, 

skatinančią žmonių demokratinį, pilietinį 

ir socialinį dalyvavimą bei puoselėjančią 

turtingą Europos visuomenės įvairovę, 

grindžiamą mūsų bendra istorija ir 

atmintimi. Europos Sąjungos sutarties 11 

straipsnyje toliau nurodyta, kad institucijos 

atitinkamomis priemonėmis suteikia 

piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms galimybę skelbti nuomones 

apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 

jomis keistis; 

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 

fondas ir jo dvi finansavimo programos 

pagrindinį dėmesį skirs žmonėms ir 

subjektams, kurie padeda įtvirtinti mūsų 

bendrus principus, vertybes bei teises ir 

atskleisti mūsų įvairovės lobius. 

Pagrindinis tikslas – remti teisėmis 

grindžiamas, lygias, teisingas, 

tolerantiškas, įtraukias, pliuralistines ir 

demokratines visuomenes. Finansuojama 

veikla turėtų būti siekiama remti ir 

stiprinti aktyvią pilietinę visuomenę ir 

skatinti demokratinį, pilietinį, kultūrinį ir 

socialinį dalyvavimą, grindžiamą mūsų 

bendromis vertybėmis, istorija, atmintimi, 

kultūros paveldu ir šaknimis. Europos 

Sąjungos sutarties 11 straipsnyje toliau 

nurodyta, kad institucijos palaiko atvirą, 

skaidrų ir nuolatinį dialogą su pilietine 

visuomene ir atitinkamomis priemonėmis 

suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms galimybę skelbti nuomones 

apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 

jomis keistis; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Teisių ir vertybių programa (toliau 

– Programa) turėtų padėti plėtoti sąveiką, 

kad būtų sprendžiamos bendros vertybių 

skatinimo ir apsaugos problemos ir 

pasiekiama kritinių matmenų, užtikrinančių 

konkrečius šios srities rezultatus. To turėtų 

būti pasiekta remiantis teigiama ankstesnių 

programų patirtimi. Taip būtų sudarytos 

sąlygos visapusiškai išnaudoti sąveikos 

(4) programa „Piliečių, teisių ir 

vertybių Europa“ (toliau – Programa) 

turėtų padėti plėtoti sąveiką, kad būtų 

sprendžiamos bendros vertybių, aktyvaus 

pilietiškumo ir Europos pilietiškumo 

ugdymo skatinimo ir apsaugos problemos 

ir pasiekiama kritinių matmenų, 

užtikrinančių konkrečius šios srities 

rezultatus. To turėtų būti pasiekta remiantis 
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potencialą, veiksmingiau remti susijusias 

politikos sritis ir didinti jų galimybes 

įtraukti žmones. Kad Programa būtų 

veiksminga, joje turėtų būti atsižvelgiama į 

skirtingų politikos sričių konkretų pobūdį, 

jų skirtingas tikslines grupes ir konkrečius 

poreikius, laikantis konkrečiai pritaikyto 

požiūrio; 

teigiama ankstesnių programų, kurios šiuo 

metu įtraukiamos į naują Programą, 
patirtimi. Taip būtų sudarytos sąlygos 

visapusiškai išnaudoti sąveikos potencialą, 

veiksmingiau remti susijusias politikos 

sritis ir didinti jų galimybes įtraukti 

žmones. Kad Programa būtų veiksminga, 

joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingų 

politikos sričių konkretų pobūdį, jų 

skirtingas tikslines grupes ir konkrečius 

poreikius, ypatingą dėmesį skiriant 

daugiakalbiam Sąjungos pobūdžiui ir 

poreikiui įtraukti jaunimą, nepakankamai 

atstovaujamas ir palankioje padėtyje 

esančias grupes, pvz., specialių poreikių 

turinčius asmenis, migrantus, pabėgėlius 

ir prieglobsčio prašytojus, laikantis 

konkrečiai pritaikyto požiūrio; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 17 straipsnyje įtvirtintas ES ir 

bažnyčių bei jame minimų organizacijų 

dialogas. Jame pripažįstamas jų 

konkretus indėlis skatinant pagrindinių 

žmogaus teisių apsaugą ir propagavimą, 

todėl joms turėtų būti suteiktos tokios 

pačios galimybės pasinaudoti programa 

teikiamomis atitinkamomis finansavimo 

galimybėmis, kokias turi pilietinės 

visuomenės organizacijos; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) siekiant priartinti Europos Sąjungą 

prie jos piliečių reikia įvairių veiksmų ir 

(5) siekiant priartinti Europos Sąjungą 

prie jos piliečių, skatinti demokratinį 
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suderintų pastangų. Suburiant piliečius 

miestų partnerystės projektais ar miestų 

tinklais ir remiant pilietinės visuomenės 

organizacijas Programos aprėpties 

teritorijose lengviau skatinti piliečių aktyvų 

dalyvavimą visuomenėje ir pagaliau jų 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime. Tuo pačiu metu parama veiklai, 

kuria skatinamas tarpusavio supratimas, 

įvairovė, dialogas ir pagarba kitiems 

skatina priklausymo Europai ir Europos 

tapatybės jausmą, paremtą bendru Europos 

vertybių, kultūros, istorijos ir paveldo 

supratimu. Ypač svarbu skatinti stipresnį 

atokiausiuose ES regionuose gyvenančių 

piliečių priklausymo Sąjungai jausmą ir 

Sąjungos vertybes dėl to, kad jie gyvena 

nuošaliai ir toli nuo žemyninės Europos 

dalies; 

dalyvavimą ir suteikti piliečiams galių 

naudotis su ES pilietybe susijusiomis 

teisėmis, būtina imtis įvairių veiksmų ir 

suderintų pastangų, kuriais siekiama 

subalansuoto geografinio pasiskirstymo. 

Suburiant piliečius miestų partnerystės 

projektais ar miestų tinklais ir remiant 

pilietinės visuomenės organizacijas vietos, 

regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 

lygmenimis Programos aprėpties 

teritorijose lengviau skatinti piliečių aktyvų 

dalyvavimą visuomenėje ir pagaliau jų 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime bei dalyvavimą formuojant 

Sąjungos politinę darbotvarkę. Tuo pačiu 

metu parama veiklai, kuria skatinamas 

tarpusavio supratimas, tarpkultūrinis 

dialogas, kultūros ir kalbų įvairovė, 

susitaikymas, socialinė įtrauktis ir pagarba 

kitiems skatina priklausymo Sąjungai ir 

Europos tapatybe grindžiamos bendros 

pilietybės jausmą, paremtą bendru Europos 

vertybių, kultūros, istorijos ir paveldo 

supratimu. Ypač svarbu skatinti stipresnį 

atokiausiuose ES regionuose gyvenančių 

piliečių priklausymo Sąjungai jausmą ir 

Sąjungos vertybes dėl to, kad jie gyvena 

nuošaliai ir toli nuo žemyninės Europos 

dalies; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) dėl stiprėjančio pliuraliteto ir 

pasaulinio migrantų judėjimo didėja 

kultūrų ir religijų dialogo svarba mūsų 

visuomenėse. Įgyvendinant Programą, 

kultūrų ir religijų dialogas turėtų būti 

visapusiškai remiamas kaip socialinės 

darnos Europoje dalis ir vienas iš 

pagrindinių veiksnių, didinančių socialinę 

įtrauktį ir sanglaudą. Religijų dialogas 

galėtų padėti pabrėžti teigiamą religijos 

indėlį į socialinę sanglaudą, tačiau 
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religinis neraštingumas gali paruošti 

dirvą manipuliavimui gyventojų 

religiniais jausmais. Todėl pagal 

Programą turėtų būti remiami projektai ir 

iniciatyvos, kuriais ugdomas religinis 

raštingumas, skatinamas religijų dialogas 

ir tarpusavio supratimas; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) atminimo veikla ir kritiškas 

Europos istorinės atminties apmąstymas 

būtini tam, kad piliečiai geriau suvoktų 

bendrą istoriją kaip bendros ateities, 

moralinio tikslo ir bendrų vertybių 
pagrindą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 

istorinių, kultūrinių bei tarpkultūrinių 

aspektų svarbą ir atminimo sąsajas su 

europinės tapatybės formavimu ir bendro 

priklausymo jausmo ugdymu; 

(6) atminimo veikla ir kritiškas bei 

kūrybiškas Europos istorinės atminties 

apmąstymas būtini tam, kad piliečiai, ypač 

jaunimas, geriau suvoktų bendrą savo 

istoriją kaip bendros ateities pagrindą. Taip 

pat reikėtų atsižvelgti į istorinių, 

socialinių, kultūrinių bei tarpkultūrinių 

aspektų, tolerancijos ir dialogo svarbą, 

siekiant skatinti bendrą pagrindą, 

grindžiamą bendromis vertybėmis, 

solidarumu, įvairove ir taika, ir į atminimo 

sąsajas su europinės tapatybės formavimu 

ir bendro priklausymo jausmo ugdymu; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) Programai tenka labai svarbus 

vaidmuo skatinant bendro Europos 

tapatybės jausmo ugdymą ir informuojant 

apie galimybes, kurias suteikia 

priklausymas Sąjungai, kaip atsakomoji 

priemonė, nukreipta prieš vadinamąjį 

euroskepticizmą ir antieuropines politines 

jėgas, kurios kvestionuoja patį Europos 

projekto buvimą; 
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Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) piliečiai taip pat turėtų geriau žinoti 

pilietybės Sąjungoje jiems užtikrinamas 

teises ir laisvai jaustis gyvendami, 

keliaudami, mokydamiesi, dirbdami ir 

užsiimdami savanoriška veikla kitoje 

valstybėje narėje, ir turėtų turėti galimybę 

pasitikėti, kad jie gali vienodai naudotis 

teisėmis ir tos teisės bus visapusiškai 

užtikrintos bei apsaugotos nepatiriant 

jokios diskriminacijos, kad ir kurioje 

Sąjungos vietoje jie atsidurtų. Pilietinė 

visuomenė turi būti remiama siekiant 

skatinti ir saugoti ES bendras vertybes bei 

didinti informuotumą apie jas pagal SESV 

2 straipsnį ir prisidedant prie veiksmingo 

naudojimosi Sąjungos teise 

užtikrinamomis teisėmis; 

(7) piliečiai taip pat turėtų geriau žinoti 

Sąjungos pilietybės jiems užtikrinamas 

teises ir laisvai jaustis gyvendami, 

keliaudami, mokydamiesi, dirbdami, 

balsuodami, naudodamiesi viešosiomis 

paslaugomis, dalyvaudami kultūriniuose 

mainuose ir užsiimdami savanoriška veikla 

kitoje valstybėje narėje. Jie turėtų laisvai 

jaustis dalyvaudami Sąjungos sprendimų 

priėmimo procese ir žinodami, jog jie daro 

poveikį jam ir gali pasitikėti tuo, kad jie 

gali vienodai naudotis teisėmis ir tos teisės 

bus visapusiškai užtikrintos bei apsaugotos 

nepatiriant jokios diskriminacijos, kad ir 

kurioje Sąjungos vietoje jie atsidurtų. 

Pilietinė visuomenė turi būti remiama 

visais lygmenimis, kad būtų skatinamos ir 

saugomos Sąjungos bendros vertybės bei 

didinamas informuotumas apie jas pagal 

SESV 2 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad 

būtų veiksmingai naudojamasi Sąjungos 

teise užtikrinamomis teisėmis; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) 2009 m. balandžio 2 d. Europos 

Parlamento rezoliucijoje dėl Europos 

sąžinės ir totalitarizmo ir 2011 m. birželio 

9–10 d. Tarybos išvadose dėl totalitarinių 

režimų nusikaltimų Europoje atminimo 

akcentuojama, kad svarbu išsaugoti gyvą 

praeities atminimą kaip priemonę kurti 

bendrą ateitį, ir pabrėžiama Sąjungos 

vaidmens svarba sudarant palankesnes 

sąlygas šių nusikaltimų kolektyviniam 

atminimui, dalijantis juo ir puoselėjant šį 
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atminimą, taip pat siekiant sustiprinti 

bendrą pliuralizmu ir demokratija 

pagrįstą Europos tapatybę; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) visapusiškam ir veiksmingam 

neįgaliųjų dalyvavimui visuomenės 

gyvenime lygiai su kitais trukdo nuostatų ir 

aplinkos sudaromos kliūtys, taip pat ir 

nepakankamas prieinamumas. Neįgalieji 

susiduria su kliūtimis, be kita ko, šiose 

srityse: siekiant patekti į darbo rinką, gauti 

įtraukų ir kokybišką išsilavinimą, išvengti 

skurdo ir socialinės atskirties, turėti prieigą 

prie kultūrinių iniciatyvų ir žiniasklaidos 

arba naudotis savo politinėmis teisėmis. 

Sąjunga ir visos jos valstybės narės yra 

prisijungusios prie Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos (UNCRPD) ir 

įsipareigojusios skatinti, saugoti ir 

užtikrinti, kad visi neįgalieji galėtų 

visapusiškai naudotis visomis žmogaus 

teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. 

UNCPRD nuostatos tapo neatskiriama 

Sąjungos teisinės tvarkos dalimi; 

(12) visapusiškam ir veiksmingam 

neįgaliųjų dalyvavimui visuomenės 

gyvenime lygiai su kitais trukdo nuostatų ir 

aplinkos sudaromos kliūtys, taip pat ir 

nepakankamas prieinamumas. Neįgalieji 

susiduria su kliūtimis, be kita ko, šiose 

srityse: siekdami patekti į darbo rinką, 

gauti įtraukų ir kokybišką išsilavinimą, 

išvengti skurdo ir socialinės atskirties, 

turėti prieigą prie kultūros, kultūrinių 

iniciatyvų ir žiniasklaidos ir naudotis savo 

politinėmis teisėmis. Sąjunga ir visos jos 

valstybės narės yra prisijungusios prie 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos (UNCRPD) ir įsipareigojusios 

skatinti, saugoti ir užtikrinti, kad visi 

neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis 

visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis 

laisvėmis. UNCPRD nuostatos tapo 

neatskiriama Sąjungos teisinės tvarkos 

dalimi; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) SESV 24 straipsniu Europos 

Parlamentas ir Taryba įpareigojami priimti 

piliečių iniciatyvos, kaip apibrėžta Europos 

Sąjungos sutarties 11 straipsnyje, 

įgyvendinimo procedūrų nuostatas ir 

sąlygas. Tam tikslui buvo priimtas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas [(ES) 

(14) SESV 24 straipsniu Europos 

Parlamentas ir Taryba įpareigojami priimti 

piliečių iniciatyvos, kaip apibrėžta Europos 

Sąjungos sutarties 11 straipsnyje, 

įgyvendinimo procedūrų nuostatas ir 

sąlygas. Tam tikslui buvo priimtas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas [(ES) 
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Nr. 211/201114]. Pagal Programą turi būti 

remiamas techninės ir organizacinės 

paramos finansavimas įgyvendinant 

Reglamentą [(ES) Nr.211/2011], taip 

pagrindžiant piliečių naudojimąsi teise 

pradėti ir remti Europos piliečių 

iniciatyvas; 

Nr. 211/201114]. Pagal Programos Lygybės 

ir teisių paprogramę turėtų būti 

propaguojamas ir skatinamas piliečių 

naudojimasis teise pradėti ir remti 

Europos piliečių iniciatyvas, remiant 
techninės ir organizacinės paramos 

finansavimą įgyvendinant Reglamentą 

[(ES) Nr. 211/2011]; 

__________________ __________________ 

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 

65, 2011 3 11, p. 1). 

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 

65, 2011 3 11, p. 1). 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) pagal Sąjungos teisės aktus dėl 

vienodo požiūrio valstybės narės steigia 

nepriklausomas vienodo požiūrio 

skatinimo įstaigas, dažniau vadinamas 

„lygybės įstaigomis“, siekdamos kovoti su 

diskriminacija dėl rasės, etninės kilmės ir 

lyties. Tačiau daug valstybių narių 

nepasitenkino šių reikalavimų įvykdymu ir 

užtikrino, kad lygybės įstaigos taip pat 

galėtų spręsti problemas, susijusias su 

diskriminacija dėl kitų priežasčių, tokių 

kaip amžiaus, seksualinės orientacijos, 

religijos ar tikėjimo, negalios ar kitų 

priežasčių. Lygybės įstaigos vaidina 

pagrindinį vaidmenį skatinant lygybę ir 

užtikrinant veiksmingą teisės aktų dėl 

vienodo požiūrio užtikrinimo taikymą, visų 

pirma teikdamos nepriklausomą pagalbą 

diskriminacijos aukoms, atlikdamos 

nepriklausomas apklausas dėl 

diskriminacijos, skelbdamos 

nepriklausomas ataskaitas ir pateikdamos 

rekomendacijas visais su diskriminacija 

susijusiais klausimais jų šalyje. Labai 

svarbu, kad šiuo požiūriu lygybės įstaigų 

darbas būtų koordinuojamas Sąjungos 

(17) pagal Sąjungos teisės aktus dėl 

vienodo požiūrio valstybės narės steigia 

nepriklausomas vienodo požiūrio 

skatinimo įstaigas, dažniau vadinamas 

„lygybės įstaigomis“, siekdamos kovoti su 

diskriminacija dėl rasės, etninės kilmės ir 

lyties. Tačiau daug valstybių narių 

nepasitenkino šių reikalavimų įvykdymu ir 

užtikrino, kad lygybės įstaigos taip pat 

galėtų spręsti problemas, susijusias su 

diskriminacija dėl kitų priežasčių, tokių 

kaip kalbos, amžiaus, seksualinės 

orientacijos, religijos ar tikėjimo, negalios 

ar kitų priežasčių. Lygybės įstaigos vaidina 

pagrindinį vaidmenį skatinant lygybę ir 

užtikrinant veiksmingą teisės aktų dėl 

vienodo požiūrio užtikrinimo taikymą, visų 

pirma teikdamos nepriklausomą pagalbą 

diskriminacijos aukoms, atlikdamos 

nepriklausomas apklausas dėl 

diskriminacijos, skelbdamos 

nepriklausomas ataskaitas ir pateikdamos 

rekomendacijas visais su diskriminacija 

susijusiais klausimais jų šalyje. Labai 

svarbu, kad šiuo požiūriu lygybės įstaigų 

darbas būtų koordinuojamas Sąjungos 
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lygmeniu. 2007 m. buvo sukurtas Europos 

nacionalinių lygybės įstaigų tinklas 

EQUINET. Jam priklauso nacionalinės 

vienodo požiūrio taikymo užtikrinimo 

įstaigos, kaip nustatyta Tarybos 

direktyvose 2000/43/EB15 ir 

2004/113/EB16 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvose 2006/54/EB17 ir 

2010/41/ES18. EQUINET yra išskirtinis: tai 

vienintelis subjektas, užtikrinantis lygybės 

įstaigų veiklos koordinavimą. Ši 

EQUINET vykdoma koordinavimo veikla 

ypač svarbi siekiant tinkamai įgyvendinti 

Sąjungos kovos su diskriminacija teisės 

aktus valstybėse narėse, ir ji turėtų būti 

remiama pagal Programą; 

lygmeniu. 2007 m. buvo sukurtas Europos 

nacionalinių lygybės įstaigų tinklas 

EQUINET. Jam priklauso nacionalinės 

vienodo požiūrio taikymo užtikrinimo 

įstaigos, kaip nustatyta Tarybos 

direktyvose 2000/43/EB15 ir 

2004/113/EB16 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvose 2006/54/EB17 ir 

2010/41/ES18. EQUINET yra išskirtinis: tai 

vienintelis subjektas, užtikrinantis lygybės 

įstaigų veiklos koordinavimą. Ši 

EQUINET vykdoma koordinavimo veikla 

ypač svarbi siekiant tinkamai įgyvendinti 

Sąjungos kovos su diskriminacija teisės 

aktus valstybėse narėse, ir ji turėtų būti 

remiama pagal Programą; 

_________________ _________________ 

15 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 

2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo 

požiūrio principą asmenims 

nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 

priklausomybės, OL L 180, 2000 7 19, p. 

22. 

15 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 

2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo 

požiūrio principą asmenims 

nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 

priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, p. 

22). 

16 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 

direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti 

vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą 

dėl galimybės naudotis prekėmis bei 

paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų 

teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37). 

16 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 

direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti 

vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą 

dėl galimybės naudotis prekėmis bei 

paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų 

teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37). 

17 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl 

moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 

požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 

profesinės veiklos srityje principo 

įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, 

p. 23). 

17 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl 

moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 

požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 

profesinės veiklos srityje principo 

įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, 

p. 23). 

18 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl 

vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius 

vyrus ir moteris principo taikymo, kuria 

panaikinama Tarybos direktyva 

86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1). 

18 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl 

vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius 

vyrus ir moteris principo taikymo, kuria 

panaikinama Tarybos direktyva 

86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1). 

 

Pakeitimas 18 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) nepriklausomos žmogaus teisių 

įstaigos ir pilietinės visuomenės 

organizacijos atlieka esminį vaidmenį 

skatinant ir saugant Sąjungos bendras 

vertybes ir didinant informuotumą apie jas 

pagal SESV 2 straipsnį, ir prisideda prie 

veiksmingo naudojimosi teisėmis pagal 

Sąjungos teisę, įskaitant ES pagrindinių 

teisių chartiją. 2018 m. balandžio 18 d. 

Europos Parlamento rezoliucijoje 

nustatyta, kad tinkama finansinė parama 

yra svarbiausias dalykas kuriant palankią ir 

tvarią aplinką pilietinės visuomenės 

organizacijoms, kad jos stiprintų savo 

vaidmenį ir nepriklausomai bei 

veiksmingai atliktų savo pareigas. Todėl 

ES finansavimas, papildydamas 

nacionalinio lygmens pastangas, turėtų 

prisidėti remiant aktyviai žmogaus teises 

skatinančias nepriklausomas pilietinės 

visuomenės organizacijas, suteikiant joms 

galių ir stiprinant jų pajėgumus, kai šių 

organizacijų veikla padeda strategiškai 

įgyvendinti ES teise ir ES pagrindinių 

teisių chartija užtikrinamas teises, įskaitant 

pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei 

priežiūros veiklą, taip pat skatinti ir saugoti 

Sąjungos bendras vertybes nacionaliniu 

lygmeniu ir didinti informuotumą apie jas; 

(18) nepriklausomos žmogaus teisių 

įstaigos ir pilietinės visuomenės 

organizacijos atlieka esminį vaidmenį 

skatinant ir saugant Sąjungos bendras 

vertybes ir didinant informuotumą apie jas 

pagal SESV 2 straipsnį, ir prisideda prie 

veiksmingo naudojimosi teisėmis pagal 

Sąjungos teisę, įskaitant ES pagrindinių 

teisių chartiją. 2018 m. balandžio 19 d. 

Europos Parlamento rezoliucijoje 

nustatyta, kad finansavimo didinimas ir 

tinkama finansinė parama yra svarbiausias 

dalykas kuriant palankią ir tvarią aplinką 

pilietinės visuomenės organizacijoms, kad 

jos stiprintų savo vaidmenį ir 

nepriklausomai bei veiksmingai atliktų 

savo pareigas. Todėl ES finansavimas, 

papildydamas nacionalinio lygmens 

pastangas, įskaitant tinkamą pagrindinį 

finansavimą ir išlaidų apmokėjimo, 

finansinių taisyklių bei procedūrų 

supaprastinimą, turėtų prisidėti remiant 

aktyviai žmogaus teises skatinančias 

nepriklausomas pilietinės visuomenės 

organizacijas, suteikiant joms galių ir 

stiprinant jų pajėgumus, kai šių 

organizacijų veikla padeda strategiškai 

įgyvendinti ES teise ir ES pagrindinių 

teisių chartija užtikrinamas teises, įskaitant 

pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei 

priežiūros veiklą, taip pat skatinti ir saugoti 

Sąjungos bendras vertybes nacionaliniu 

lygmeniu ir didinti informuotumą apie jas; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) siekiant užtikrinti veiksmingą lėšų 

paskirstymą iš bendrojo Sąjungos biudžeto, 

(21) siekiant užtikrinti veiksmingą lėšų 

paskirstymą iš bendrojo Sąjungos biudžeto, 
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būtina užtikrinti visų pagal Programą 

vykdomų veiksmų ir veiklos pridėtinę 

Europos vertę, jų papildomumą valstybių 

narių vykdomiems veiksmams; tuo pačiu 

metu reikėtų siekti finansavimo programų, 

kuriomis remiamos glaudžiai tarpusavyje 

susijusios politikos sritys, visų pirma 

Teisingumo, teisių ir vertybių fondo – taigi 

ir Teisingumo programos – aprėptyje, taip 

pat programos „Kūrybiška Europa“ ir 

„Erasmus +“ aprėptyje, siekiant 

įgyvendinti kultūrinių sankirtų kultūros, 

žiniasklaidos, menų, švietimo ir kūrybos 

srityse potencialą, nuoseklumo, 

papildomumo ir sąveikos; būtina kurti 

sąveiką su kitomis Europos finansavimo 

programomis, visų pirma užimtumo, 

vidaus rinkos, įmonių, jaunimo, sveikatos, 

pilietiškumo, teisingumo, migracijos, 

saugumo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 

technologijų, pramonės, sanglaudos, 

turizmo, išorės santykių, prekybos ir 

plėtros srityse; 

būtina užtikrinti visų pagal Programą 

vykdomų veiksmų pridėtinę Europos vertę 

ir jų papildomumą valstybių narių 

vykdomiems veiksmams. Reikėtų siekti, 

kad finansavimo programos, kuriomis 

remiamos glaudžiai tarpusavyje susijusios 

politikos sritys, visų pirma Teisingumo, 

teisių ir vertybių fondo – taigi ir 

Teisingumo programos – aprėptyje, taip 

pat programos „Kūrybiška Europa“, 

Europos solidarumo korpuso ir „Erasmus 

+“ aprėptyje, siekiant įgyvendinti 

kultūrinių sankirtų kultūros, garso ir 

vaizdo, žiniasklaidos, menų, formaliojo, 

neformaliojo švietimo, savaiminio 

mokymosi ir kūrybos srityse potencialą, 

būtų nuoseklios ir papildančios vieną kitą, 

ir reikėtų siekti šių programų skaidrios ir 

aiškiai apibrėžtos sąveikos. Būtina kurti 

sąveiką su kitomis Europos finansavimo 

programomis, visų pirma užimtumo, 

vidaus rinkos, įmonių, jaunimo, 

savanoriškos veiklos, profesinio mokymo, 

sveikatos, pilietiškumo, teisingumo, 

socialinės įtraukties, ypač migrantų ir 

nepalankiausioje padėtyje esančių 

asmenų, migracijos, saugumo, mokslinių 

tyrimų, inovacijų, technologijų, pramonės, 

sanglaudos, klimato, turizmo, sporto, 

išorės santykių, plėtros, tarptautinio 

bendradarbiavimo, prekybos ir vystymosi 

srityse; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) šiai programai taikomas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. [the new 

FR] (toliau – Finansinis reglamentas). 

Jame nustatytos Sąjungos biudžeto 

vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, 

susijusios su dotacijomis, apdovanojimais, 

viešaisiais pirkimais, netiesioginiu 

vykdymu, finansinėmis priemonėmis ir 

(23) šiai programai taikomas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. [the new 

FR] (toliau – Finansinis reglamentas). 

Jame nustatytos Sąjungos biudžeto 

vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, 

susijusios su dotacijomis, apdovanojimais, 

viešaisiais pirkimais, netiesioginiu 

vykdymu, finansinėmis priemonėmis ir 
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biudžeto garantijomis; biudžeto garantijomis, ir reikalaujama 

visiško išteklių naudojimo skaidrumo, 

patikimo finansų valdymo ir apdairaus 

išteklių naudojimo. Visų pirma jame 

nustatytos taisyklės, susijusios su 

galimybe finansuoti vietos, regionines, 

nacionalines ir tarptautines pilietinės 

visuomenės organizacijas, skiriant joms 

daugiametes dotacijas veiklai, pakopines 

dotacijas ir taikant lanksčias dotacijų 

skyrimo procedūras; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 

metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 

pasirenkami pagal tai, ar jais galima 

pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir 

gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į 

kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir 

numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. 

Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę 

naudoti vienkartines išmokas, fiksuotąsias 

normas ir vieneto įkainius, taip pat su 

išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip 

nurodyta Finansinio reglamento 125 

straipsnio 1 dalyje. Pagal Finansinį 

reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 883/201320, Tarybos reglamentą 

(Euratomas, EB) Nr. 2988/9521, Tarybos 

reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622 

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193923 

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 

ginami proporcingomis priemonėmis, 

įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 

prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 

prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 

neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą 

ir, jei reikia, administracinių sankcijų 

skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą 

(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 

Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 

(24) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 

metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 

pasirenkami pagal tai, ar jais galima 

pasiekti teigiamą tikslinį sėkmės rodiklį, 

ypač dotacijų veiklai ir projektų atveju, ir 

gauti konkrečius veiksmų tikslus 

atitinkančių rezultatų, atsižvelgiant visų 

pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 

naštą, atitinkamų suinteresuotųjų šalių 

dydį bei pajėgumus, tikslinius paramos 

gavėjus ir numatomą reikalavimų 

nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų 

apsvarstyti galimybę naudoti vienkartines 

išmokas, fiksuotąsias normas ir vieneto 

įkainius, papildomus parametrus, kad 

būtų galima veiksmingiau atsižvelgti į 

specialių poreikių turinčius asmenis, ir su 

išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip 

nurodyta Finansinio reglamento 125 

straipsnio 1 dalyje. Turėtų būti leidžiamas 

bendras finansavimas įnašais ir jo gali 

būti atsisakyta riboto papildomo 

finansavimo atvejais. Pagal Finansinį 

reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 883/201320, Tarybos reglamentą 

(Euratomas, EB) Nr. 2988/9521, Tarybos 

reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622 

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193923 
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Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 

(OLAF) gali atlikti administracinius 

tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 

inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 

ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 

neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 

Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 

Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 

prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų 

nusikalstamų veikų atvejus, darančius 

poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 

kaip nustatyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137124, ir 

vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 

Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 

subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 

visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 

apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 

suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 

OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 

Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 

Sąjungos lėšų naudojimo procese 

dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 

lygiavertes teises; 

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 

ginami proporcingomis priemonėmis, 

įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 

prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 

prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 

neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą 

ir, jei reikia, administracinių sankcijų 

skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą 

(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 

Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 

(OLAF) gali atlikti administracinius 

tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 

inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 

ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 

neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 

Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 

Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 

prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų 

nusikalstamų veikų atvejus, darančius 

poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 

kaip nustatyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137124, ir 

vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 

Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 

subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 

visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 

apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 

suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 

OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 

Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 

Sąjungos lėšų naudojimo procese 

dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 

lygiavertes teises; 

__________________ __________________ 

20 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 

Tarybos reglamentas (Euratomas) 

Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 

20 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 

Tarybos reglamentas (Euratomas) 

Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 

21 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 

21 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
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apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). 

22 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 

reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 

dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 

inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 

Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 

sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 

1996 11 15, p. 2). 

22 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 

reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 

dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 

inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 

Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 

sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 

1996 11 15, p. 2). 

23 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 

reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 

įgyvendinamas tvirtesnis 

bendradarbiavimas Europos prokuratūros 

įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 

1). 

23 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 

reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 

įgyvendinamas tvirtesnis 

bendradarbiavimas Europos prokuratūros 

įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 

1). 

24 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 

kovos su Sąjungos finansiniams interesams 

kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 

teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 

p. 29). 

24 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 

kovos su Sąjungos finansiniams interesams 

kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 

teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 

p. 29). 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 

kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 

Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 

Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi tikslus, 

Programa padės integruoti klimato srities 

veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės 

prie siekio 25 proc. ES biudžeto išlaidų 

veiklai, kuria siekiama su klimatu 

susijusių tikslų. Rengiant ir įgyvendinant 

Programą bus nustatyti atitinkami 

veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami 

atliekant laikotarpio vidurio vertinimą; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti vienodas šio 

reglamento įgyvendinimo sąlygas, pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti su rodikliais 

susijusius aktus, kaip nustatyta 12 ir 14 

straipsniuose ir II priede. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant 

užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 

pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, posėdžiuose; 

(30) siekiant užtikrinti šio reglamento 

įgyvendinimą ir veiksmingą pažangos 

siekiant Programos tikslų vertinimą, pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti su darbo 

programomis ir daugiamečiais prioritetais 

pagal 13 straipsnį ir rodikliais susijusius 

aktus, kaip nustatyta 14 ir 16 straipsniuose 

ir II priede. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 

dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 

su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis Programos tikslas yra 

„apsaugoti ir skatinti ES sutartyse 

įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant 

paramą pilietinės visuomenės 

organizacijoms, kad būtų palaikoma 

atvira, demokratinė ir įtrauki visuomenė“. 

1. Bendrasis Programos tikslas yra 

apsaugoti ir propaguoti ES pilietybę ir 

teisinės valstybės principą, taip pat ES 

sutartyse įtvirtintas teises, principus ir 

vertybes, kuriais remiantis sukurta 

Sąjunga. Tai turėtų būti pasiekta visų 

pirma remiant pagrindines 

suinteresuotąsias šalis, tokias kaip piliečių 

asociacijos, ekspertų grupės, mokslinių 

tyrimų, kultūros ir akademinės institucijos 
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ir pilietinės visuomenės organizacijas 

vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 

tarpvalstybiniu lygmenimis, kad visiems 

piliečiams būtų primenama šių vertybių ir 

principų svarba ir taip stiprinama atvira, 

demokratinė ir įtrauki visuomenė. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) skatinti piliečių aktyvumą ir 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime (Piliečių aktyvumo ir 

dalyvavimo paprogramė), 

b) padėti piliečiams, ypač jaunimui, 

suprasti, kokia svarbi ES, vykdant veiklą, 

kuria siekiama išsaugoti istorinių įvykių, 

paskatinusių ją kurti, atminimą ir 

propaguoti demokratiją, saviraiškos 

laisvę, pliuralizmą, skatinti pilietinį 

aktyvumą, piliečių susitikimus ir jų aktyvų 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime (Aktyvaus pilietiškumo 

paprogramė); 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

a punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio 

skiriama: 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

a punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programa siekiama šių tikslų: 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaiko teisių, neįgaliųjų teisių, 

Sąjungos piliečio teisių ir teisės į asmens 

b) ginti ir propaguoti vaiko teises, 

neįgaliųjų teises, Sąjungos piliečio teises, 
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duomenų apsaugą skatinimui ir apsaugai. įskaitant teisę pradėti Europos 

pilietiškumo iniciatyvą, ir teisę į asmens 

duomenų apsaugą. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo 
paprogramė 

Aktyvaus pilietiškumo paprogramė 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

b punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio 

skiriama: 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

b punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programa siekiama šių tikslų: 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) piliečių geresniam Sąjungos, jos 

istorijos, kultūros paveldo ir įvairovės 

supratimui ugdyti; 

a) remti piliečių pateiktus projektus, 

ypač daug dėmesio skiriant jaunimui, 

kuriais siekiama skatinti piliečius ne tik 

prisiminti prieš ES, kurios pagrindas buvo 

istorinė atmintis, sukūrimą vykusius 

įvykius, bet ir daugiau sužinoti apie jų 

bendrą istoriją, kultūrą ir vertybes, 

suvokti bendro kultūros paveldo ir kultūrų 

bei kalbų įvairovę, kurie yra bendros 

ateities pagrindas, turtingumą; padėti 

piliečiams geriau suprasti Sąjungą, jos 

kilmę, prasmę ir laimėjimus, didinti jų 

informuotumą apie dabartinius bei 
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būsimus iššūkius ir suvokti tarpusavio 

supratimo ir tolerancijos, kurie yra labai 

svarbi Europos projekto dalis, svarbą; 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) skatinti ir remti keitimąsi gerąja 

Europos pilietiškumo ugdymo patirtimi 

formaliojo ir neformaliojo švietimo 

srityse; 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) skirtingų šalių piliečių mainams ir 

bendradarbiavimui skatinti; piliečių 

pilietiniam ir demokratiniam dalyvavimui, 

kuriuo piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms suteikiama galimybė skelbti 

nuomones apie visas Sąjungos veiklos 

sritis ir viešai jomis keistis, skatinti. 

b) skatinti viešąjį dialogą vykdant 

miestų partnerystę, rengiant piliečių, visų 

pirma jaunimo, susitikimus ir puoselėjant 

įvairių šalių savivaldybių, vietos 

bendruomenių ir pilietinės visuomenės 

organizacijų bendradarbiavimą, kad jie 

aiškiai ir tiesiogiai suprastų Sąjungos 

kultūrų įvairovės ir jos paveldo 

turtingumą, ir skatinti piliečių aktyvų 

dalyvavimą visuomenėje; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) skatinti ir stiprinti pilietinį 

dalyvavimą Sąjungos demokratiniame 

gyvenime vietos, nacionaliniu ir 

tarpvalstybiniu lygmenimis; sudaryti 

sąlygas piliečiams ir asociacijoms skatinti 
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kultūrų dialogą ir pradėti tinkamas 

viešąsias diskusijas apie visas Sąjungos 

veiklos sritis, taip prisidedant prie 

Sąjungos politinės darbotvarkės 

formavimo; remti bendras organizuotas 

iniciatyvas, nesvarbu, ar tai būtų piliečių 

asociacijos, ar juridinių asmenų tinklai, 

siekiant veiksmingiau įgyvendinti 

pirmesnėse dalyse išvardytus tikslus. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

c punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio 

skiriama: 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

c punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programa siekiama šių tikslų: 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Programos įgyvendinimo 2021–

2027 m. finansinis paketas yra [641 705 

000] EUR dabartinėmis kainomis. 

1. Programos įgyvendinimo 2021–

2027 m. finansinis paketas yra [908 705 

000] EUR dabartinėmis kainomis. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) [233 000 000] EUR 2 straipsnio 2 

dalies b punkte nurodytam konkrečiam 

tikslui. 

b) [500 000 000] EUR arba bent 

40 proc. 1 dalyje nurodyto Programai 

skirto finansinio paketo 2 straipsnio 2 

dalies b punkte nurodytiems konkretiems 

tikslams pasiekti; apie 15 proc. viso šiam 

tikslui skirto biudžeto skiriama atminimo 
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puoselėjimo veiklai, 65 proc. – 

demokratiniam dalyvavimui, 10 proc. – 

propagavimo veiklai ir 10 proc. – 

administravimui (preliminarus 

paskirstymas). 

 Komisija nenukrypsta nuo paskirtų 

finansinio paketo procentinių dalių 

daugiau kaip 5 punktais kiekvienos 

konkrečių tikslų grupės atveju. Jei 

paaiškėtų, kad tą ribą būtina viršyti, 

Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais kiekvienas skaičius gali būti 

keičiamas daugiau kaip 5 procentiniais 

punktais, bet neviršijant 10 procentinių 

punktų. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 

panaudota teikiant Programai įgyvendinti 

skirtą techninę ir administracinę pagalbą, 

kaip antai parengiamąją, stebėsenos, 

kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, 

įskaitant institucines informacinių 

technologijų sistemas, tyrimus, ekspertų 

posėdžius, komunikaciją dėl prioritetų ir 

sritis, susijusias su bendraisiais Programos 

tikslais. 

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 

panaudota teikiant Programai įgyvendinti 

skirtą techninę ir administracinę pagalbą, 

kaip antai parengiamąją, stebėsenos, 

kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, 

tyrimus ir ekspertų posėdžius, 

komunikaciją dėl prioritetų ir sričių, 

susijusių su bendraisiais Programos 

tikslais. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Komisija skiria bent 40 proc. 1 

dalyje nurodytų išteklių pilietinės 

visuomenės organizacijoms remti. 
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Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Programoje numatoma 

neįgaliesiems pritaikyta tvarka, pagal 

kurią galima susipažinti su informacija 

apie programą, kad jie galėtų visapusiškai 

naudotis savo teisėmis ir visapusiškai 

dalyvauti visuomenės, kurioje gyvena, 

veikloje. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) teisės subjektas, įsteigtas pagal 

Sąjungos teisę, ar tarptautinė organizacija. 

b) ne pelno teisės subjektas, įsteigtas 

pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinė 

organizacija. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos teisėjų mokymo tinklui 

gali būti skiriama dotacija veiklai 

neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, kad 

būtų padengtos su jo nuolatine darbo 

programa susijusios išlaidos. 

3. Europos nacionalinių lygybės 

įstaigų (EQUINET) tinklui gali būti 

skiriama dotacija veiklai neskelbiant 

kvietimo teikti pasiūlymuspagal 6 

straipsnio 2 dalies a punktą, kad būtų 

padengtos su jo nuolatine darbo programa 

susijusios išlaidos. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio pavadinimas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Darbo programa Darbo programa ir daugiamečiai 

prioritetai 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija darbo programą priima 

įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo 

aktas priimamas laikantis 19 straipsnyje 

nurodytos patariamosios procedūros. 

2. Komisijai pagal 16 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

papildytas šis reglamentas, nustatant 
darbo programas ir, jei reikia, 

daugiamečius prioritetus, kuriais 

grindžiamos darbo programos. Rengdama 

savo darbo programas Komisija 

konsultuojasi su pilietinei visuomenei 

atstovaujančiomis organizacijomis ir 

vietos bei regionų valdžios institucijoms 

atstovaujančiomis organizacijomis. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 

ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 

renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 

Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 

valstybėms narėms nustatomi proporcingi 

ataskaitų teikimo reikalavimai. 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 

ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 

rengiami ir renkami veiksmingai, 

efektyviai ir laiku, kad lėšų paskirstymas 

konkretiems projektams būtų nurodytas 

tiksliai ir kad finansavimo programų 

sąveika būtų pagrįsta tinkamais 

įrodymais. Todėl turi būti užtikrintas į 

Programą įtrauktų subjektų dalyvavimas. 

Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms 

narėms nustatomi proporcingi ir 

mažiausiai juos apsunkinantys ataskaitų 
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teikimo reikalavimai. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

2. 6, 13 ir 14 straipsniuose nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami iki 2027 m. gruodžio 

31 d. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 

Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 

paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 6, 13 ir14 

straipsniuose nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 

jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pagal 14 straipsnį priimtas 

deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, 

jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 

Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 

dienos nei Europos Parlamentas, nei 

Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 

6. Pagal 6, 13 ir 14 straipsnius 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo 

atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 

apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
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jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 

Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 

Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 

mėnesiais. 

prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 

Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 

arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 

pratęsiamas dviem mėnesiais. 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija vykdo su Programa ir jos 

veiksmais bei rezultatais susijusius 

informavimo ir komunikacijos veiksmus. 

Programai skirtais finansiniais ištekliais 

taip pat prisidedama prie institucinės 

komunikacijos apie Sąjungos politikos 

prioritetus, susijusius su 2 straipsnyje 

nurodytais tikslais. 

2. Komisija vykdo su Programa ir jos 

veiksmais bei rezultatais susijusius 

informavimo ir komunikacijos veiksmus. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18a straipsnis 

 Nacionaliniai kontaktiniai centrai 

 Kiekviena valstybė narė įsteigia 

nepriklausomą ir kvalifikuotą nacionalinį 

kontaktinį centrą, kuriam skiria 

darbuotojų ir paveda teikti galimiems 

Programos paramos gavėjams (piliečiams, 

organizacijoms ir regionų valdžios 

institucijoms) gaires, praktinę informaciją 

ir pagalbą visais su Programa susijusiais 

aspektais, įskaitant klausimus dėl 

paraiškų teikimo procedūros ir pasiūlymų 

rengimo, dokumentų platinimo, partnerių 

paieškos, mokymo ir kitų formalumų, taip 

užtikrindama, kad Programa būtų 

įgyvendinama vienodai. Nacionaliniai 
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kontaktiniai centrai nėra atsakingi už 

projektų vertinimą, nes jį atlikti įgaliota 

Europos Komisija. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gali būti rengiami konkrečių 

sudėčių komiteto posėdžiai, kuriuose 

sprendžiami su atskiromis paprogramėmis 

susiję klausimai. 

3. Gali būti rengiami konkrečių 

sudėčių komiteto posėdžiai, kuriuose 

sprendžiami su atskiromis paprogramėmis 

susiję klausimai. Pagal komiteto darbo 

tvarkos taisykles atitinkamais atvejais 

komiteto posėdžiuose nuolat kviečiami 

stebėtojų teisėmis dalyvauti išorės 

ekspertai, įskaitant socialinių partnerių, 

pilietinės visuomenės organizacijų ir 

paramos gavėjų atstovai. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų konkrečių 

Programos tikslų bus siekiama visų pirma 

remiant šias veiklos rūšis: 

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų konkrečių 

Programos tikslų bus siekiama visų pirma 

remiant šias bendrosios veiklos rūšis: 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) informuotumo didinimą, 

informacijos sklaidą siekiant gilinti žinias 
apie Programos aprėpties sričių politikos 

kryptis ir teises; 

a) piliečių, ypač jaunimo ir 

nepalankioje padėtyje esančioms ir 

nepakankamai atstovaujamoms grupėms 

priklausančių asmenų, informuotumo 

apie bendras vertybes, teises ir principus, 

kuriais grindžiama Sąjunga, apie jų, kaip 
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ES piliečių, teises ir pareigas ir apie 

būdus, kaip apsaugoti ir įgyvendinti šias 

teises, kad ir kur jie gyventų, didinimą; 

projektų, skirtų žinioms apie Programos 

tikslų aprėpties sričių politikos kryptis ir 

teises gilinti, propagavimą; Europos 

pilietiškumo ugdymo skatinimą formaliojo 

švietimo ir savaiminio mokymosi srityse. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) suinteresuotųjų šalių tarpusavio 

mokymąsi keičiantis gerosios praktikos 

pavyzdžiais siekiant gilinti žinias ir gerinti 

tarpusavio supratimą ir pilietinį ir 

demokratinį aktyvumą; 

b) suinteresuotųjų šalių (įskaitant 

asociacijas, pilietinės visuomenės 

organizacijas, vietos valdžios institucijas 

ir piliečius) tarpusavio mokymąsi 

keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais ir 

juos akcentuojant, siekiant gilinti žinias, 

gerinti tarpusavio supratimą, didinti 

pilietinį ir demokratinį aktyvumą ir toliau 

naudotis remtos veiklos rezultatais; 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) analitinę ir stebėsenos veiklą1 

siekiant gerinti Programos aprėpties 

sričių padėties valstybėse narėse ir ES 

lygmeniu supratimą, taip pat geriau 

įgyvendinti ES teisę ir politiką; 

Išbraukta. 

__________________  

1 Prie šios veiklos priskiriamas, 

pavyzdžiui, duomenų ir statistikos 

rinkimas; bendros metodikos ir prireikus 

rodiklių ar kriterijų vystymas; studijos, 

moksliniai tyrimai, analizės ir apklausos; 

vertinimai; poveikio vertinimas; vadovų, 

ataskaitų ir šviečiamosios medžiagos 
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rengimas ir skelbimas. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) iniciatyvų ir priemonių, skirtų 

žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui 

propaguoti ir saugoti, ir pajėgumams 

siekiant įveikti naujus iššūkius, tokiems 

kaip naujos žiniasklaidos technologijos ir 

kova su neapykantą kurstančiomis 

kalbomis, didinti, rėmimą; 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) informacinių ir komunikacinių 

technologijų (IKT) priemonių kūrimą ir 

priežiūrą; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) visuomenės informuotumo ir 

supratimo apie su asmens duomenų 

apsauga, privatumu ir skaitmeniniu 

saugumu susijusią riziką, taisykles, 

apsaugos priemones ir teises didinimą, 

taip pat kovą su melagingomis žiniomis ir 

tikslinga dezinformacija didinant 

informuotumą, rengiant mokymus, 

studijas ir vykdant stebėsenos veiklą, 

ypatingą dėmesį skiriant jaunimui; 
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Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) piliečių informuotumo apie 

Europos kultūrą, istoriją ir atminimą bei jų 

priklausymo Sąjungai jausmo stiprinimą; 

f) piliečių, ypač jaunimo, 

informuotumo apie Europos kultūrą, 

kultūros paveldą, istoriją ir atminimą, bet 

ir apie būsimus ES iššūkius, ir jų 

priklausymo Sąjungai jausmo stiprinimą, 

visų pirma įgyvendinant: 

 i)  iniciatyvas, kuriomis skatinama 

apmąstyti totalitarinių režimų priežastis 

Europos šiuolaikinėje istorijoje ir atminti 

jų nusikaltimų aukas; 

 ii)  veiklą, susijusią su kitais lemiamos 

reikšmės momentais ir svarbiais pastarųjų 

metų Europos istorijos įvykiais; 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) įvairių tautybių ir kultūrų 

europiečių subūrimą, suteikiant jiems 

galimybių dalyvauti miestų giminiavimosi 

veikloje; 

g) įvairių tautybių ir kultūrų piliečių 

subūrimą, suteikiant jiems galimybių 

dalyvauti susitikimuose, miestų 

partnerystės veikloje, mažuose ir pilietinės 

visuomenės projektuose, taip sudarant 

sąlygas principui „iš apačios į viršų“ 

stiprinti, kad būtų formuojama Sąjungos 

politinė darbotvarkė; 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) aktyvaus dalyvavimo kuriant 

demokratiškesnę Sąjungą skatinimą ir 

h) aktyvaus ir įtraukaus dalyvavimo 

kuriant demokratiškesnę Sąjungą skatinimą 
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sąlygų jam sudarymą, informuotumo apie 

teises ir vertybes didinimą remiant 

pilietinės visuomenės organizacijas; 

ir sąlygų jam sudarymą, ypatingą dėmesį 

skiriant marginalizuotoms visuomenės 

grupėms, skatinant, be kita ko, 

e. demokratijos priemonių ir Europos 

piliečių iniciatyvos naudojimą; 

informuotumo apie teisių ir vertybių 

propagavimą ir gynimą didinimą remiant 

pilietinės visuomenės organizacijas; 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos j punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) Europos tinklų gebėjimų skatinti ir 

toliau plėtoti Sąjungos teisę, politikos 

tikslus ir strategijas plėtrą, taip pat 

pilietinės visuomenės organizacijų, 

veikiančių Programos aprėpties srityse, 

rėmimą; 

j) pilietinės visuomenės organizacijų, 

veikiančių Programos aprėpties srityse, 

rėmimą; 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos j a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ja) žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės 

visuomenės organizacijų, kurie stebi 

teisinės valstybės padėtį, gebėjimų ir jų 

nepriklausomumo didinimą ir veiksmų 

vietos, regioniniu ir nacionaliniu 

lygmenimis rėmimą; 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 pastraipos j b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 jb) dialogo su pilietinės visuomenės 

organizacijomis dėl Sąjungos teisės, 
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politikos tikslų ir strategijų visose 

Programos aprėpties srityse plėtojimo, 

įgyvendinimo ir stebėsenos skatinimą ir 

plėtojimą; 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Programa bus stebima remiantis rodiklių, 

kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu 

buvo pasiekta Programos bendrųjų ir 

konkrečiųjų tikslų, ir sumažinti 

administracinę naštą ir sąnaudas, rinkiniu. 

Tuo tikslu bus renkami duomenys 

atsižvelgiant į šį pagrindinių rodiklių 

rinkinį: 

Programa bus stebima remiantis rodiklių, 

kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu 

buvo pasiekta Programos bendrųjų ir 

konkrečiųjų tikslų, ir sumažinti 

administracinę naštą ir sąnaudas, rinkiniu. 

Kai įmanoma, rodikliai turi būti 

suskirstomi pagal amžių, lytį ir bet 

kuriuos kitus renkamus duomenis (etninę 

kilmę, negalią, lyties tapatybę ir pan.). 
Tuo tikslu bus renkami duomenys 

atsižvelgiant į šį pagrindinių rodiklių 

rinkinį: 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelės 6 eilutė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europos atminčiai ir paveldui skirtų 

tarptautinių tinklų ir iniciatyvų, sukurtų dėl 

Programos intervencijos, skaičius 

Europos atminimui, paveldui ir pilietiniam 

dialogui skirtų tarptautinių tinklų ir 

iniciatyvų, sukurtų dėl Programos 

intervencijos, skaičius 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo lentelės 6 a eilutė (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Projektų geografinis pasiskirstymas 
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PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, 
IŠ KURIŲ NUOMONĖS REFERENTĖ GAVO INFORMACIJOS, SĄRAŠAS 

Šį sąrašą nuomonės referentė rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Nuomonės referentė, 

rengdama šią nuomonę, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant 

komitete: 

Subjektas ir (arba) asmuo 

Tinklas „Europos pilietinė visuomenė“ (angl. Civil Society Europe) 

Europos jaunimo forumas 

Europos savivaldybių ir regionų taryba 

Stepono Batoro fondas 

Prancūzijos savivaldybių ir regionų tarybos asociacija 

Organizacija „Jaunieji Europos federalistai“ (pranc. Jeunes Fédéralistes européens) 

Tinklas „Culture Action Europe“  
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