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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymu dėl „Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės“ (angl. NDICI) 2021–2027 m. laikotarpiu būtų 
integruojamos kelios ES išorės veiksmų priemonės, vykdomos pagal dabartinę DFP, kurių 
dauguma nustoja galioti 2020 m. gruodžio 31 d., o būtent:

• Vystomojo bendradarbiavimo priemonė,

• Europos kaimynystės priemonė,

• Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė

• Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė 

• Priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos 

• Išorės veiksmų garantijų fondas.

• Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė taip pat apims 
šiuo metu į biudžetą neįtrauktą Europos plėtros fondą, įskaitant Europos plėtros fondo 
AKR investicinę priemonę.

Šiomis priemonėmis iš esmės siekiama skatinti laikytis pagrindinių vertybių ir gerbti žmogaus 
teises.

Padidinus skiriamas biudžeto lėšas, kurios dabar sudaro 89,2 mlrd. EUR, Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė bus pagrindinė ES priemonė, kuria bus 
prisidedama prie skurdo panaikinimo ir remiama demokratija ir darnus vystymasis šalyse 
partnerėse.

Siūlomas reglamentas apima keturis pagrindinius komponentus: geografinį, teminį ir greitojo 
reagavimo.

Geografinis komponentas (68 mlrd. EUR finansinis paketas) 

Pagal šį komponentą ypatingas dėmesys skiriamas kaimynystės zonai ir Užsachario Afrikai ir 
kartu su kitomis lėšomis šio komponento lėšomis bus sprendžiamos visuotinės problemos, 
kaip antai žmogaus socialinės raida, įskaitant lyčių lygybę, klimato kaita, aplinkos apsauga, 
migracija ir aprūpinimo maistu saugumas.

Teminis komponentas (siūlomas 7 mlrd. EUR finansinis paketas) 

Šis komponentas papildys geografinį komponentą, nes jo lėšomis visame pasaulyje bus 
teikiama parama žmogaus teisėms ir demokratijai, pilietinei visuomenei, stabilumui bei taikai 
ir visuotinių uždavinių programoms, pagal kurias aprėpiami tokie klausimai, kaip sveikata, 
švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, deramas darbas ir socialinė apsauga, kultūra, 
migracija, aplinka ir klimato kaita, tvarioji energetika, tvarus ir integracinis augimas, 
privatusis sektorius ir vietos valdžios institucijos. 
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Greitojo reagavimo komponentas (siūlomas 4 mlrd. EUR finansinis paketas) 

Šios lėšos sudarys ES galimybes skubiai ir veiksmingai reaguoti siekiant konfliktų 
prevencijos ir reaguoti į krizių arba nestabilumo situacijas. Šios lėšos padės padidinti šalių 
partnerių atsparumą, taip pat imtis išankstinių veiksmų siekiant spręsti ES užsienio politikos 
poreikių ir prioritetų klausimus. Šio komponento programos taip pat vykdomos visame 
pasaulyje. Pagal šį komponentą programavimas nereikalingas. Priemonė įgyvendinama 
tiesiogiai priimant išimtines paramos priemones, veiksmų planus ir atskiras priemones.

Nepaskirstytos sumos rezervas naujiems uždaviniams ir prioritetams (siūlomas 
10,2 mlrd. EUR finansinis paketas)

Šiomis lėšomis bus užtikrintas tinkamas reagavimas į neatidėliotinus prioritetus, visų pirma 
migracijos ir stabilumo srityse.

---

Nuomonės referentė pripažįsta, jog nustatyta, kad dabartinės priemonės struktūra yra 
neveiksminga iš dalies dėl to, kad jai trūksta lankstumo siekiant skubiai reaguoti į kylančias 
problemas. Todėl referentė mano, jog būtų tinkama, kad atliekant naują peržiūrą būtų 
sustiprinti ES pajėgumai vykdyti reagavimo veiksmus ir būtų kuo labiau padidintas 
kompleksinių intervencinių veiksmų poveikis. 

Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad naujoji struktūra neturėtų daryti poveikio naujam 
Europos Parlamento vaidmeniui ir jo dalyvavimui programuojant ir įgyvendinant naująją 
priemonę bei tikrinimo procesą.  

Nors pagal šį reglamentą bus finansiškai remiami veiksmai su trečiosiomis valstybėmis, susiję 
su judumu mokymosi tikslais pagal programą „Erasmus“, taip pat bendradarbiavimas ir 
dialogas švietimo ir kultūros politikos klausimais su tomis valstybėmis, nuomonės referentė 
mano, kad šioms sritims nustatyti tikslai turėtų būti ryžtingesni.

Be to, referentė mano, kad šio reglamento projekte didesnė svarba turi būti teikiama švietimui 
ir kultūrai, tam, kad būtų užtikrintos galimybės gauti įvairiapusį ir nešališką kokybišką 
ugdymą visiems ir skatinami tarptautiniai kultūriniai ryšiai kultūrinės diplomatijos 
priemonėmis. 

Švietimo, kaip vieno iš svarbiausių Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. komponentų, 
svarba atsispindi 4-ajame DVT („Užtikrinti įvairiapusį ir nešališką kokybišką ugdymą bei 
skatinti visiems prieinamą mokymąsi visą gyvenimą“). Geresnis švietimas iš tiesų yra būtina 
skurdo panaikinimo, žmogaus socialinės raidos, socialinės įtraukties ir lyčių lygybės sąlyga.

Kultūros srityje, kultūrinio bendradarbiavimo, įskaitant kultūrinę diplomatiją, skatinimo 
svarba vis labiau pripažįstama, nes tai būdas skatinti abipusį supratimą, pagarbą žmogaus 
teisėms ir bendroms vertybėms.

Todėl nuomonės referentė mano, kad švietimo ir kultūros veiksmams turėtų būti skirta 
orientacinė suma, sudaranti 15 proc. viso siūlomo biudžeto.

***



AD\1174439LT.docx 5/35 PE629.439v02-00

LT

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina Užsienio reikalų komitetą ir atsakingą Vystymosi 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti Sąjungos vertybes ir 
interesus siekiant Sąjungos išorės veiksmų 
tikslų ir laikantis jų principų, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 
dalyje ir 8 ir 21 straipsniuose;

(1) programos „Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonė“ (toliau – Priemonė) bendrasis 
tikslas turėtų būti visame pasaulyje 
išsaugoti ir skatinti pagarbą pagrindinėms 
vertybėms, visų pirma demokratijai ir 
žmogaus teisėms, ir jų rėmimą siekiant 
Sąjungos išorės veiksmų tikslų ir laikantis 
jų principų, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 8 
ir 21 straipsniuose;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų 
savo politikos krypčių nuoseklumą ir siekia 
aukšto lygio bendradarbiavimo visose 
tarptautinių santykių srityse. Šiuo 
reglamentu numatyta veiksmų įvairovė 
turėtų padėti siekti tame Sutarties 
straipsnyje nustatytų tikslų;

(2) pagal Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnį Sąjunga užtikrina savo išorės 
veiksmų įvairių sričių, taip pat jų ir kitų 
savo politikos krypčių nuoseklumą ir siekia 
aukšto lygio bendradarbiavimo visose 
tarptautinių santykių srityse, įskaitant 
kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų sritis 
ir sporto sritis, taikydama žmonių 
tarpusavio ryšiais grindžiamą metodą. 
Šiuo reglamentu numatyta veiksmų 
įvairovė turėtų padėti siekti tame Sutarties 
straipsnyje nustatytų tikslų;

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsižvelgiant į bendrą komunikatą 
„ES tarptautinių kultūrinių ryšių 
strategijos kūrimas“, kuris patvirtintas 
2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
rezoliucija, Europos finansavimo 
priemonėmis ir ypač šia programa turėtų 
būti pripažįstama kultūros svarba 
palaikant tarptautinius santykius ir jos 
vaidmuo skatinant Europos vertybes, 
įgyvendinant specialius ir tikslinius 
veiksmus, skirtus aiškiam pasaulinio 
masto Sąjungos poveikiui užtikrinti;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 167 straipsnį, 
Sąjunga ir valstybės narės skatina 
bendradarbiavimą kultūros srityje su 
trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis 
tarptautinėmis organizacijomis. Šis 
reglamentas turėtų padėti siekti tame 
Sutarties straipsnyje nustatytų tikslų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Šios reglamento nuostatos turėtų 
derėti su Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) Nr. 2016/801 1a;
____________________
2016 m. gegužės 11 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/801 1a dėl trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, 
studijų, stažavimosi, savanoriškos 
tarnybos, mokinių mainų programų arba 
edukacinių projektų ir dalyvavimo Au 
pair programoje tikslais sąlygų (OL L 
132, 2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant 
ES vystomojo bendradarbiavimo politiką 
taip pat prisidedama prie ES išorės 
veiksmų tikslų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies 
d punkte – visų pirma skatinti 
besivystančių šalių ekonominį, socialinį ir 
aplinkos apsaugos tvarų vystymąsi, 
pirmiausia siekiant panaikinti skurdą;

(4) kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politikos pagrindinis tikslas yra mažinti, o 
ilgainiui ir panaikinti skurdą. Įgyvendinant 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
politiką taip pat prisidedama prie Sąjungos 
išorės veiksmų tikslų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies d 
punkte – visų pirma skatinti besivystančių 
šalių ekonominį, socialinį, kultūrinį, 
švietimo ir aplinkos apsaugos tvarų 
vystymąsi, pirmiausia siekiant panaikinti 
skurdą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos57 ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė58 yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 

(7) Šį veiksmą vykdant pasauliniu 
mastu reikia vadovautis taisyklėmis 
grindžiama pasauline tvarka, kurios 
pagrindinis principas – daugiašališkumas, o 
branduolys – Jungtinės Tautos. 
Darbotvarkė iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos ir Adis 
Abebos veiksmų darbotvarkė yra 
tarptautinės bendruomenės atsakas į 
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visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių ir su aplinka 
susijusių aspektų pusiausvyra ir 
pripažįstamos jos tikslų ir siektinų reikšmių 
tarpusavio sąsajos. Darbotvarkės iki 
2030 m. tikslas – nė vieno nepalikti 
nuošalyje. Darbotvarkės iki 2030 m. 
įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajoms ir integruotiems veiksmams, 
kuriais galima suderintai siekti papildomos 
naudos ir kelių tikslų;

visuotinius uždavinius ir tendencijas, 
susijusius su darniu vystymusi. Iš esmės 
pagrįsta darnaus vystymosi tikslais, 
Darbotvarkė iki 2030 m. yra pokyčius 
skatinantis pagrindas pasauliniu mastu 
naikinti skurdą ir siekti darnaus vystymosi. 
Tai yra visuotinio masto, išsami bendra 
veiksmų programa, taikoma Sąjungai, jos 
valstybėms narėms ir jos partnerėms. Joje 
užtikrinama darnaus vystymosi 
ekonominių, socialinių, kultūrinių, 
švietimo ir su aplinka susijusių aspektų 
pusiausvyra ir pripažįstamos jos tikslų ir 
siektinų reikšmių tarpusavio sąsajos. 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslas – nė vieno 
nepalikti nuošalyje. Darbotvarkės iki 
2030 m. įgyvendinimas bus glaudžiai 
koordinuojamas su kitais atitinkamais 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Įgyvendinant veiksmus pagal šį reglamentą 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio sąsajų 
rėmimui ir veiksmams, kuriais galima 
suderintai siekti papildomos naudos ir kelių 
tikslų pagal 4-ąjį darnaus vystymosi tikslą;

_________________ _________________
57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d. 
Niujorke.

57 Pasirašyta 2016 m. balandžio 22 d. 
Niujorke.

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m. 
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

58 2015 m. birželio 16 d. priimta ir 2015 m. 
liepos 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos patvirtinta rezoliucija 
„Trečiosios tarptautinės vystymosi 
finansavimo konferencijos Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkė“ (A/RES/69/313).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kultūrai tenka konkretus vaidmuo 
ir kaip savarankiškam darnaus vystymosi 
ramsčiui, ir kaip labai didelę reikšmę 
įgyvendinant dabartinius darnaus 
vystymosi tikslus turinčiai sričiai. Kultūra 
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yra naujovių ir elgsenos pokyčių, kurie 
skatinami kuriant naują gyvenimo būdą ir 
darnaus vystymosi paradigmas, varomoji 
jėga, be to, ji sudaro sąlygas taikyti 
bendruomene grindžiamą arba vietos 
lygmeniu įtvirtintą požiūrį, kuris yra 
būtinas tam, kad vietos lygmeniu būtų 
suvokiama, kas yra darnus vystymasis. 
Dalyvavimas kultūriniame gyvenime 
skatina aplinkos atžvilgiu atsakingą 
elgesį, gerina fizinę ir psichikos sveikatą, 
didina gerovę, sudaro palankesnes sąlygas 
kultūrų dialogui, pagarbai kitiems ir 
mažumų socialinei integracijai ir tai 
skatina, gerina jaunimo mokyklos 
lankomumą ir mokymosi rezultatus ir taip 
prisideda siekiant daugelio dabartinių 
darnaus vystymosi tikslų ir padeda 
lengviau juos pasiekti. Pagal šį 
reglamentą, norint pasiekti darnaus 
vystymosi tikslus turėtų būti naudojamasi 
permainas skatinančia kultūros ir 
švietimo jėga;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje 
(toliau – Visuotinė strategija), pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 

(8) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi penkiais prioritetais, 
nustatytais Visuotinėje Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategijoje 
(toliau – Visuotinė strategija)59, pristatytoje 
2016 m. birželio 19 d., kurioje pateikiama 
Sąjungos vizija ir, palaikant partnerystę su 
kitais, vykdomų bendrų ir atsakingų išorės 
veiksmų pagrindas, siekiant skleisti 
Sąjungos vertybes ir užtikrinti interesus. 
Sąjunga turėtų stiprinti partnerystės ryšius, 
skatinti dialogą politikos klausimais ir 
bendrai spręsti visuotinius susirūpinimą 
keliančius uždavinius. Jos veiksmais turėtų 
būti remiami Sąjungos interesai ir vertybės 
visais aspektais, įskaitant ilgalaikį taikos 
išsaugojimą, konfliktų prevenciją, 
tarptautinio saugumo stiprinimą, 
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pagrindinių neteisėtos migracijos 
priežasčių šalinimą ir pagalbą 
gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių, prekybos 
politikos, ekonominės diplomatijos ir 
ekonominio bendradarbiavimo rėmimą, 
skaitmeninių sprendimų ir technologijų 
skatinimą bei Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą. Gindama 
savo interesus Sąjunga turėtų laikytis 
aukštų socialinių ir aplinkos standartų, 
teisinės valstybės, tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių apsaugos principų ir juos 
skatinti;

pagrindinių neteisėtos migracijos ir 
gyventojų perkėlimo priežasčių šalinimą ir 
pagalbą gyventojams, šalims ir regionams, 
nukentėjusiems nuo gaivalinių nelaimių ar 
žmogaus sukeltų katastrofų, įtraukaus ir 
nešališko kokybiško švietimo ir visiems 
prieinamo mokymosi visą gyvenimą 
skatinimą, nevaržomą, sąžiningą ir tvarią 
prekybos politiką, verslumą, ekonominės 
ir kultūros diplomatijos, taip pat 
ekonominio bendradarbiavimo, kultūros 
vaidmens tarptautiniuose santykiuose, 
jaunimo įtraukimo ir žmonių tarpusavio 
ryšiais grindžiamo požiūrio rėmimą, 
inovacijų, skaitmeninių sprendimų ir 
technologijų skatinimą, Sąjungos politikos 
tarptautinio aspekto stiprinimą ir kultūros 
paveldo apsaugą, visų pirma konfliktų 
zonose. Gindama savo interesus Sąjunga 
turėtų laikytis aukštų socialinių ir aplinkos 
standartų, teisinės valstybės, tarptautinės 
teisės ir žmogaus teisių apsaugos principų 
ir juos skatinti; Be to, viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių vaidmuo pagal šį 
reglamentą turėtų būti išsamiau 
nagrinėjamas, visų pirma dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo pasaulio mastu ir 
viešosios diplomatijos.

_________________ _________________
59 „Bendra vizija, bendri veiksmai: 
stipresnė Europa. Visuotinė Europos 
Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategija“, 2016 m. birželio mėn.

59„Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė 
Europa. Visuotinė Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategija“, 
2016 m. birželio mėn.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60 
nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 

(9) 2017 m. birželio 7 d. pasirašytame 
naujame Europos konsensuse dėl 
vystymosi (toliau – Konsensusas)60 
nustatyta bendro požiūrio į Sąjungos ir jos 
valstybių narių vystomąjį 
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bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema. Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė – 
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, užtikrinti teisę gauti kokybišką 
išsilavinimą, nė vieno nepalikti nuošalyje ir 
didinti atsparumą; Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė – 
panaikinti skurdą, kovoti su 
diskriminacija ir nelygybe, nė vieno 
nepalikti nuošalyje ir didinti atsparumą;

bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę, sistema.  Vystomojo 
bendradarbiavimo politikos esmė – 
panaikinti skurdą, kovoti su diskriminacija 
ir nelygybe, užtikrinti teisę gauti 
kokybišką išsilavinimą, nė vieno nepalikti 
nuošalyje ir didinti atsparumą;

_________________ _________________
60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

60 2017 m. birželio 8 d. Tarybos, Taryboje 
posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų, Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendras pareiškimas „Naujasis 
Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų 
pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kultūrai, įskaitant kultūrų dialogą, 
tenka vienas svarbiausių vaidmenų išorės 
santykių ir vystymosi politikos srityse, visų 
pirma siekiant užtikrinti konflikto 
prevenciją ir konflikto sprendimą, skatinti 
taikdarystę ir suteikti vietos gyventojams 
įgaliojimų. Todėl, norint pasiekti naują 
Europos bendrą sutarimą vystymosi 
klausimais, būtina vykdyti plataus užmojo 
ir patikimą kultūros strategiją, be kita ko, 
pasitelkiant kultūros diplomatiją;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant lyčių lygybę ir 
moterų įgalėjimą;

(13) pagal darnaus vystymosi tikslus, 
šiuo reglamentu turėtų būti prisidedama 
prie sustiprintos stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo, daugiausia dėmesio skiriant 
rezultatams (įskaitant produktus, rezultatus 
ir poveikį) šalyse partnerėse, gaunančiose 
Sąjungos išorės finansinę paramą. Visų 
pirma, kaip sutarta Konsensuse, tikimasi, 
kad vykdant veiksmus pagal šį reglamentą 
20 proc. oficialios paramos vystymuisi, 
finansuojamos pagal šį reglamentą, bus 
skiriama socialinei įtraukčiai ir žmogaus 
socialinei raidai, įskaitant švietimą, kultūrą 
ir sportą, lyčių lygybę ir moterų, jaunimo 
bei vaikų įgalėjimą siekiant darnaus 
vystymosi;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai ir žmogaus teisėms;

(17) šiuo reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį daugiau dėmesio 
skirti strateginiams prioritetams tiek 
geografine prasme – Europos kaimynystės 
regionui ir Afrikai, taip pat nestabilioms ir 
skurdžiausioms šalims, – tiek temine 
prasme – saugumui, migracijai, klimato 
kaitai, švietimui, kultūrai ir kultūriniam 
paveldui, piliečių dalyvavimui, tinkamam 
valdymui, lyčių lygybei, lygioms 
galimybėms, jaunimo įtraukčiai ir 
žmogaus teisėms;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2015 m. peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika62 siekiama 

(19) 2015 m. peržiūrėta Europos 
kaimynystės politika siekiama pagrindinių 
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pagrindinių Sąjungos politikos prioritetų – 
stabilizuoti kaimynines šalis ir didinti jų 
atsparumą, visų pirma skatinant ekonominę 
plėtrą. Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą; 
ekonominę plėtrą; saugumą; migraciją ir 
judumą, įskaitant pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežasčių šalinimą. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis – 
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

Sąjungos politikos prioritetų – stabilizuoti 
kaimynines šalis ir didinti jų atsparumą, 
visų pirma skatinant ekonominę plėtrą. 
Siekiant šio tikslo, pagal peržiūrėtą 
Europos kaimynystės politiką daugiausia 
dėmesio skiriama keturioms prioritetinėms 
sritims: gero valdymo, demokratijos, 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių sritims, 
visų pirma sutelkiant dėmesį į aktyvesnį 
pilietinės visuomenės dalyvavimą, 
kokybiško švietimo ir mokymo bei žmonių 
tarpusavio bendravimo metodo, tvarios 
ekonominės ir socialinės plėtros 
skatinimą; saugumą; migraciją ir judumą, 
įskaitant pagrindinių neteisėtos migracijos 
ir gyventojų persikėlimo bei priverstinio 
perkėlimo priežasčių šalinimą, be kita ko, 
taikant švietimą ir bendradarbiavimą 
kultūros klausimais. Europos kaimynystės 
politikos skiriamasis požymis – 
diferenciacija ir didesnė abipusė 
atsakomybė, pripažįstant skirtingą 
dalyvavimo lygį ir atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies interesus, susijusius su 
jos partnerystės su Sąjunga pobūdžiu ir 
prioritetais;

_________________ _________________
62  2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

62 2015 m. lapkričio 18 d. bendras 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos kaimynystės politikos peržiūra“.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas modernizuoto asociacijos 
susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) valstybių grupe 
įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir 
jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus 
aljansus dėl pagrindinių visuotinių 

(20) šiuo reglamentu turėtų būti 
remiamas modernizuoto asociacijos 
susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) valstybių grupe 
įgyvendinimas ir sudaromos sąlygos ES ir 
jos AKR partneriams toliau kurti tvirtus 
aljansus dėl pagrindinių visuotinių 
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uždavinių. Visų pirma šiuo reglamentu 
turėtų būti remiamas tolesnis glaudus 
Sąjungos ir Afrikos Sąjungos 
bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą 
Afrikos ir ES strategiją ir remiantis būsimu 
AKR ir ES susitarimu po 2020 m., be kita 
ko, laikantis žemyninio požiūrio į Afriką;

uždavinių. Visų pirma šiuo reglamentu 
turėtų būti remiamas tolesnis glaudus 
Sąjungos ir Afrikos Sąjungos 
bendradarbiavimas, atsižvelgiant į bendrą 
Afrikos ir ES strategiją, įskaitant Afrikos 
ir ES įsipareigojimą skatinti vaikų teises, 
taip pat Europos ir Afrikos jaunimo 
įgalėjimą, ir remiantis būsimu AKR ir ES 
susitarimu po 2020 m., be kita ko, laikantis 
žemyninio požiūrio į Afriką;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) pagal šį reglamentą finansavimas 
turėtų būti skirtas veiksmams pagal 
tarptautinį programos „Erasmus“ aspektą 
finansuoti, remiantis „Erasmus“ 
reglamentu68;

(22) pagal šį reglamentą finansavimas 
turėtų būti skirtas veiksmams pagal 
tarptautinį programų „Erasmus“ ir 
„Kūrybiška Europa“ aspektą finansuoti, 
kurio įgyvendinimas turėtų būti vykdomas 
pagal „Erasmus“ reglamentą68 ir 
programos „Kūrybiška Europa“68a 
reglamentą;

_________________ _________________
68 COM(2018) 367 final, Pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus“ ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

68 COM(2018) 367 final, Pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus“ ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013;
68a COM(2018) final, Pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl 2021–2027 m. programos 
„Kūrybiška Europa“, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1295/2013.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kadangi įgyvendinant šį reglamentą 
turėtų būti nuolat atsižvelgiama į 
demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant 
lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, Sąjungos 
parama pagal žmogaus teisių ir 
demokratijos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų temines 
programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir 
nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas 
atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir 
valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti 
konkrečią papildomąją funkciją;

(25) kadangi įgyvendinant šį reglamentą 
turėtų būti nuolat atsižvelgiama į 
demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant 
lyčių lygybę ir moterų bei jaunimo 
įgalėjimą, Sąjungos parama pagal žmogaus 
teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų temines 
programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir 
nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas 
atitinkamų trečiųjų valstybių vyriausybių ir 
valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti 
konkrečią papildomąją funkciją;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) atsižvelgiant į švietimo ir kultūros 
problemų sprendimo svarbą vadovaujantis 
Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 
m. ir ES tarptautinių kultūrinių ryšių 
strategija, šis reglamentas turėtų padėti 
užtikrinti įtraukų ir nešališką kokybišką 
švietimą, skatinti visiems prieinamą 
mokymąsi visą gyvenimą ir padėti plėtoti 
tarptautinius kultūrinius ryšius 
atsižvelgiant į ES kaip pasaulinio masto 
veikėjos vaidmenį;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kuriomis būtų prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo skatinant tvarų ir įtraukų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi, šalių 
partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą, 

(34) EDVF+ turėtų būti siekiama remti 
investicijas, kaip priemonę padėti siekti 
darnaus vystymosi tikslų skatinant tvarų ir 
įtraukų ekonominį, kultūrinį ir socialinį 
vystymąsi, remiant modernias švietimo 
sistemas, stiprinant kultūrines struktūras 
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pagal atitinkamus orientacinius 
programavimo dokumentus ypatingą 
dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, 
tvariam ir integraciniam augimui, deramo 
darbo vietų kūrimui, ekonominėms 
galimybėms, įgūdžiams ir verslumui, 
socialiniam ir ekonominiam sektoriams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos 
migracijos priežasčių šalinimui. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas šalims, 
kuriose, kaip nustatyta, padėtis yra 
nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir labai 
įsiskolinusioms neturtingoms šalims;

ir skatinant šalių partnerių socialinį ir 
ekonominį atsparumą. Joje ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama skurdo 
naikinimui , įskaitant švietimo skurdą, 
įtraukaus ir teisingo kokybiško švietimo ir 
lavinimo skatinimui, tvariam ir 
integraciniam augimui, galimybei plačiai 
naudotis kultūra, deramų darbo vietų 
kūrimui, ekonominėms galimybėms, 
perduodamiems įgūdžiams ir verslumui, 
įskaitant socialinį verslumą, socialiniams 
ir ekonominiams sektoriams, labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat konkrečių socialinių ir 
ekonominių pagrindinių neteisėtos 
migracijos ir gyventojų perkėlimo 
priežasčių šalinimui, vadovaujantis 
atitinkamais orientaciniais programavimo 
dokumentais; Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas šalims, kuriose, kaip 
nustatyta, padėtis yra nestabili arba vyksta 
konfliktas, mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir labai įsiskolinusioms 
neturtingoms šalims;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) atsižvelgiant į pagrindines 
Europos vertybes, taip pat labai svarbu, 
kad „Europos darnaus vystymosi fondas 
+“ (EDVF+) būtų naudojamas galimybei 
visiems vaikams srityse, kuriose nustatyta 
ekstremalioji humanitarinė situacija, 
gauti išsilavinimą gerinti ir pastangoms 
kurti švietimo koridorius remti siekiant 
užtikrinti, kad vykstant priverstiniam 
gyventojų perkėlimui ir priverstinei 
migracijai būtų gerbiama vaikų teisė į 
mokslą;

Pakeitimas 21



AD\1174439LT.docx 17/35 PE629.439v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) siekiant suteikti asmenims ir 
organizacijoms iš besivystančių pasaulio 
šalių daugiau galimybių judėti ir 
bendradarbiauti turėtų būti skatinamas 
tarptautinis programos „Erasmus+“ 
aspektas, remiant gebėjimų stiprinimą 
trečiosiose šalyse, gebėjimų ugdymą ir 
žmonių tarpusavio mainus ir suteikiant 
daugiau galimybių bendradarbiauti su 
išsivysčiusiomis ir besiformuojančios 
rinkos ekonomikos šalimis ir jose judėti;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, tolesnį 
stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

b) pasauliniu lygmeniu stiprinti ir 
remti demokratiją, teisinę valstybę ir 
žmogaus teises, siekti pagerinti švietimo 
kokybę ir padaryti jį visiems prieinamą, 
remti pilietinės visuomenės organizacijas, 
tolesnį stabilumą bei taiką ir spręsti kitus 
visuotinius uždavinius, be kita ko, 
susijusius su migracija ir judumu;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti kokybišką ir įtraukų 
švietimą, taip pat tarptautinius kultūrinius 
ryšius, nes tai vienos svarbiausių 
priemonių, padedančių įgyvendinti 
vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo tikslus mažinant 
nelygybę ir skurdą, suteikiant žmonėms 
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galimybių gyventi sveikiau ir tvariau, taip 
pat skatinti toleranciją ir žinias, kad būtų 
galima kurti taikesnes visuomenes;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių ir asmenų 
atsparumą ir humanitarinę pagalbą susieti 
su veiksmais vystymosi srityje;

b) padėti didinti valstybių, 
visuomenių, bendruomenių, pilietinės 
visuomenės ir asmenų atsparumą ir 
humanitarinę pagalbą susieti su veiksmais 
vystymosi srityje;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kad būtų galima skatinti 
tarptautinį švietimo ir kultūros aspektą, 
veiksmams, susijusiems su 
bendradarbiavimu ir politiniu dialogu su 
trečiosiomis šalimis kultūros, švietimo, 
jaunimo ir sporto klausimais, turi būti 
skiriama orientacinė suma, sudaranti ne 
mažiau kaip 15 proc. 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisėmis grindžiamas požiūris, 
apimantis visas žmogaus teises (pilietines 
ir politines ar ekonomines, socialines ir 
kultūrines), taikomas siekiant įtraukti 

2. Teisėmis grindžiamas požiūris, 
apimantis visas žmogaus teises (pilietines 
ir politines ar ekonomines, socialines ir 
kultūrines), taikomas siekiant įtraukti 
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žmogaus teisių principus, remti savo teisių 
reikalaujančius teisių turėtojus, didesnį 
dėmesį skiriant skurdesnių ir 
pažeidžiamesnių asmenų grupėms, ir padėti 
šalims partnerėms įgyvendinti savo 
tarptautines prievoles žmogaus teisių 
srityje. Šiuo reglamentu skatinama lyčių 
lygybė ir moterų įgalėjimas.

žmogaus teisių principus, remti savo teisių 
reikalaujančius teisių turėtojus, didesnį 
dėmesį skiriant skurdesnių ir 
pažeidžiamesnių marginalizuotų asmenų 
grupėms, įskaitant mažumas ir padėti 
šalims partnerėms įgyvendinti savo 
tarptautines prievoles žmogaus teisių 
srityje. Visų pirma, Sąjunga remia 
švietimą ir sportą, nes tai yra priemonės, 
kuriomis sudaromos sąlygos vystymuisi, 
prisidedama prie skurdo panaikinimo, 
skatinamas taikos kūrimas, socialinė 
įtrauktis ir aktyvus pilietiškumas, taip pat 
užtikrinama prieiga prie kultūros. Šiuo 
reglamentu skatinama lyčių lygybė ir 
moterų, jaunimo bei vaikų įgalėjimas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama užtikrinti, kad 
Reglamento poveikis gyventojams, visų 
pirma pažeidžiamiausioms grupėms, būtų 
kuo didesnis, Sąjunga turėtų remti ne tik 
institucijų bendradarbiavimą, bet ir 
paprastų žmonių iniciatyvas, žmonių 
tarpusavio ryšius ir pilietinės visuomenės 
organizacijas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tinkama, Sąjunga remia dvišalio, 
regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo 
ir dialogo, partnerystės susitarimų ir 
trišalio bendradarbiavimo įgyvendinimą.

Kai tinkama, Sąjunga remia dvišalio, 
regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo 
ir dialogo, partnerystės susitarimų ir 
trišalio bendradarbiavimo įgyvendinimą, 
be kita ko, pasitelkiant struktūrinį 
institucijų ir pilietinės visuomenės dialogą 
ir įvairių šalių bei regionų pilietinės 
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visuomenės tarpusavio mokymosi 
priemones.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos bei valstybių narių ir šalių 
partnerių bendradarbiavimas, kai tinkama, 
grindžiamas šiais vystymosi veiksmingumo 
principais, kurių skatinama laikytis: šalių 
partnerių politine atsakomybe įgyvendinant 
vystymosi prioritetus, dėmesiu rezultatams, 
įtraukia vystymosi partneryste, skaidrumu 
ir tarpusavio atskaitomybe. ES skatina 
veiksmingą ir efektyvų išteklių telkimą ir 
naudojimą.

Sąjungos bei valstybių narių ir šalių 
partnerių bendradarbiavimas, kai tinkama, 
grindžiamas šiais vystymosi veiksmingumo 
principais, kurių skatinama laikytis: šalių 
partnerių politine atsakomybe įgyvendinant 
vystymosi prioritetus, dėmesiu rezultatams, 
įtraukia vystymosi partneryste, skaidrumu, 
tarpusavio atskaitomybe ir pagarba. ES 
skatina veiksmingą ir efektyvų išteklių 
telkimą ir naudojimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Į programas ir veiksmus, vykdomus 
pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato 
kaita, aplinkos apsauga ir lyčių lygybe 
susiję aspektai, taip pat atsižvelgiama į 
darnaus vystymosi tikslų tarpusavio 
sąsajas, kad būtų skatinami integruoti 
veiksmai, kuriais galima suderintai siekti 
papildomos naudos ir kelių tikslų. Šios 
programos ir veiksmai grindžiami rizikos ir 
pažeidžiamumo analize, į juos įtraukiamas 
požiūris į atsparumą ir atsižvelgiama į 
konflikto ypatumus. Jie vykdomi 
vadovaujantis principu – nė vieno nepalikti 
nuošalyje.

6. Į programas ir veiksmus, vykdomus 
pagal šį reglamentą, įtraukiami su klimato 
kaita, aplinkos apsauga, švietimu bei 
kultūra ir lyčių lygybe susiję aspektai, taip 
pat atsižvelgiama į darnaus vystymosi 
tikslų tarpusavio sąsajas, kad būtų 
skatinami integruoti veiksmai, kuriais 
galima suderintai siekti papildomos naudos 
ir kelių tikslų. Šios programos ir veiksmai 
grindžiami rizikos ir pažeidžiamumo 
analize, įskaitant supratimą apie įvairių 
formų diskriminaciją, daugialypę 
diskriminaciją ir jų poveikį konkrečioms 
grupėms, įskaitant moteris ir jaunimą, į 
juos įtraukiamas prevencinis požiūris į 
atsparumą ir atsižvelgiama į konflikto 
ypatumus. Jie vykdomi vadovaujantis 
principu – nė vieno nepalikti nuošalyje.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kartu su partneriais toliau taikomas 
labiau koordinuotas, visa apimantis ir 
struktūrinis požiūris į migraciją ir 
reguliariai vertinamas jo veiksmingumas.

7. Kartu su partneriais toliau taikomas 
labiau koordinuotas, visa apimantis ir 
struktūrinis požiūris į migraciją 
nepažeidžiant kitų ES išorės veiksmų 
tikslų ir reguliariai vertinamas jo 
veiksmingumas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant prisidėti prie darnaus 
vystymosi, kuriam reikia stabilios, taikios 
ir įtraukios visuomenės, Sąjungos parama 
pagal šį reglamentą gali būti naudojama 
vykdant platesnio masto saugumo 
sektoriaus reformą arba siekiant 4 dalyje 
nustatytomis išimtinėmis aplinkybėmis 
stiprinti karinių subjektų pajėgumus šalyse 
partnerėse, kad būtų vykdoma vystymosi 
srities veikla ir užtikrinamas jos saugumas.

2. Siekiant prisidėti prie darnaus 
vystymosi, kuriam reikia stabilios, 
kultūriniu požiūriu sąmoningos, taikios ir 
įtraukios visuomenės, Sąjungos parama 
pagal šį reglamentą gali būti naudojama 
vykdant platesnio masto saugumo 
sektoriaus reformą arba siekiant 4 dalyje 
nustatytomis išimtinėmis aplinkybėmis 
stiprinti karinių subjektų pajėgumus šalyse 
partnerėse, kad būtų vykdoma vystymosi 
srities veikla ir užtikrinamas jos saugumas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šiuo reglamentu prisidedama prie 
veiksmų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) 
Nr. .../... („Erasmus“). Bendrasis 
programavimo dokumentas pagal šį 
reglamentą rengiamas septyneriems 
metams, įskaitant lėšas pagal Reglamentą 

7. Šiuo reglamentu finansiškai 
prisidedama prie veiksmų, nustatytų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. .../... („Erasmus“) ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... („Kūrybiška 
Europa“). Bendrasis programavimo 
dokumentas pagal šiuos reglamentus 
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(ES) Nr…/... (PNPP III). Naudojant šias 
lėšas taikomas Reglamentas (ES) Nr. .../... 
(„Erasmus“).

rengiamas septyneriems metams, įskaitant 
lėšas pagal Reglamentą (ES) Nr. …/... 
(PNPP III). Naudojant šias lėšas taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. .../...(„Erasmus“) ir 
Reglamentas (ES) Nr. .../... („Kūrybiška 
Europa“), kartu užtikrinant šio 
reglamento ir Reglamento (ES) Nr. .../... 
(PNPP III) laikymąsi.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) poreikiai, naudojant tokius 
rodiklius, kaip gyventojų skaičius ir 
išsivystymo lygis;

a) poreikiai, nustatyti remiantis 
konkrečiais kriterijais ir išsamia analize, 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, 
nelygybę, žmogaus socialinę raidą, 
ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, 
žmogaus teises, demokratiją ir pilietinę 
erdvę, lyčių lygybę ir valstybės bei 
visuomenės atsparumą;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dotacijoms JT vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro biurui ir pasauliniam 
tinklui, Europos tarpuniversitetiniam 
žmogaus teisių ir demokratizacijos centrui, 
kuris organizuoja Europos magistrantūros 
studijas žmogaus teisių ir demokratizacijos 
srityje, ir su juo susijusiam universitetų, 
kurie organizuoja žmogaus teisių srities 
pouniversitetines studijas, tinklui, įskaitant 
stipendijas trečiųjų valstybių studentams ir 
žmogaus teisių gynėjams.

c) dotacijoms JT vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro biurui ir pasauliniam 
tinklui, Europos tarpuniversitetiniam 
žmogaus teisių ir demokratizacijos centrui, 
kuris organizuoja Europos magistrantūros 
studijas žmogaus teisių ir demokratizacijos 
srityje, ir su juo susijusiam universitetų, 
kurie organizuoja žmogaus teisių srities 
pouniversitetines studijas, tinklui, įskaitant 
judumo galimybes ir galimybes trečiųjų 
šalių studentams, mokslininkams, 
mokytojams ir žmogaus teisių gynėjams 
gauti stipendijas.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažanga, susijusi su tikėtinais rezultatais, 
turėtų būti stebima remiantis aiškiais, 
skaidriais ir, kai tinkama, išmatuojamais 
rodikliais. Kad būtų lengviau laiku teikti 
ataskaitas, turi būti nustatytas ribotas 
rodiklių skaičius.

Pažanga, susijusi su tikėtinais rezultatais, 
turėtų būti stebima remiantis aiškiais, 
skaidriais ir, kai tinkama, išmatuojamais 
rodikliais. Pagal darnaus vystymosi tikslus 
rodikliai turi būti suskirstyti bent jau 
pagal lytį ir amžių. Kad būtų lengviau 
laiku teikti ataskaitas, turi būti nustatytas 
ribotas rodiklių skaičius.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) švietimo vaidmens stiprinimas 
skleidžiant laisvės, tolerancijos ir 
nediskriminavimo vertybes ir skatinant 
kultūros vaidmenį visuomenėje, stiprinant 
tarpusavio supratimą, skatinant taikos 
kūrimą ir kovojant su radikalėjimu;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti kovą su visų formų 
diskriminacija ir laikytis lygybės, visų 
pirma lyčių lygybės, principo ir skatinti 
mažumoms priklausančių asmenų teises;

c) skatinti kovą su visų formų 
diskriminacija ir laikytis lygybės, visų 
pirma lyčių lygybės, principo pagal JT 
Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims ir fakultatyvinius 
jos protokolus, taip pat skatinti JT 
tautinėms arba etninėms, religinėms arba 
kalbinėms mažumoms priklausančių 
asmenų teisių deklaracijoje numatytas 
mažumoms priklausančių asmenų teises, 
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JT Deklaracijoje dėl čiabuvių tautų teisių 
numatytas čiabuvių tautų teises ir 
lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir 
interseksualių (LGBTI) asmenų teises, 
įskaitant priemones, kuriomis siekiama 
panaikinti bausmes už homoseksualumą, 
kovoti su homofobiniu ir transfobiniu 
smurtu bei persekiojimu ir skatinti LGBTI 
asmenų susirinkimų, asociacijų ir 
saviraiškos laisvę;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti kultūros, kultūros paveldo 
ir kūrybos bei meno raišką, taip pat 
kultūros ir kūrybos institucijų bei sektorių 
bendradarbiavimą ir partnerystę, 
stiprinant Europos lygmens 
bendradarbiavimo ekonominį, socialinį ir 
išorinį aspektą, stiprinant kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumą; 

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) skatinti valstybių narių švietimo ir 
mokymo įstaigas pripažinti trečiųjų šalių 
piliečių užsienyje įgytus diplomus ir 
mokymosi laikotarpius ir tam pritarti;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ea) skatinti ir remti kultūros ir 
kūrybos sektorių specialistų, menininkų, 
mokslininkų, mokytojų, savanorių, 
studentų, taip pat kultūros, švietimo ir 
sporto institucijų darbuotojų judumą;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) remti jaunimo įsitraukimą ir 
aktyvų dalyvavimą, taip pat jaunimo 
organizacijų partnerystę;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Panaikinti skurdą visais aspektais, 
kovoti su diskriminacija ir nelygybe ir nė 
vieno nepalikti nuošalyje;

a) Panaikinti skurdą visais aspektais, 
įskaitant priežastis, užkertančias kelią 
mokymuisi, kovoti su diskriminacija ir 
nelygybe ir nė vieno nepalikti nuošalyje;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėti daugiau pastangų nustatant 
politiką ir tinkamas investicijas, kad būtų 
remiamos moterų ir jaunimo teisės, kad 
jiems būtų lengviau dalyvauti socialiniame, 
pilietiniame ir ekonominiame gyvenime ir 
būtų užtikrintas visapusiškas jų indėlis į 
integracinį augimą ir darnų vystymąsi;

b) dėti daugiau pastangų nustatant 
politiką ir tinkamas investicijas, kad būtų 
remiamos vaikų, moterų ir jaunimo teisės, 
įskaitant jų teisę į prieigą prie kultūros ir 
galimybę gauti išsilavinimą, kad jiems 
būtų lengviau dalyvauti socialiniame, 
pilietiniame ir ekonominiame gyvenime ir 
būtų užtikrintas visapusiškas jų indėlis į 
integracinį augimą ir darnų vystymąsi;
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) skatinti įtraukų ir teisingą 
kokybišką formalųjį švietimą, savaiminį 
mokymąsi ir neformalųjį švietimą visiems 
ir visais lygmenimis, įskaitant techninį ir 
profesinį mokymą, be kita ko, 
nepaprastosios padėties ar krizės atveju, 
taip pat naudojant skaitmenines 
technologijas, kad būtų tobulinamas 
švietimas, mokymas ir mokymasis;

m) užtikrinti įtraukų ir teisingą 
kokybišką formalųjį švietimą, savaiminį 
mokymąsi, neformalųjį švietimą visiems ir 
visais lygmenimis, taip pat skatinti visiems 
prieinamą mokymosi visą gyvenimą 
galimybes, įskaitant techninį ir profesinį 
mokymą, be kita ko, nepaprastosios 
padėties ar krizės atveju, taip pat naudojant 
skaitmenines technologijas, kad būtų 
tobulinamas švietimas, mokymas ir 
mokymasis, įskaitant kalbos technologijų 
naudojimą ir nuotolinio mokymo kursų 
(angl. MOOC) ir mišriojo mokymosi 
metodikų naudojimą;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto m a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) remti švietimo koridorius, kad 
Sąjungos universitetuose galėtų mokytis 
studentai iš šalių, išgyvenančių 
konfliktus;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) remti veiksmus, kuriais stiprinami 
pajėgumai, mokymasis, judumas į šalis 
partneres, iš jų ir tarp jų, taip pat remti 
bendradarbiavimą ir politinį dialogą su šių 
šalių institucijomis, organizacijomis, vietos 
įgyvendinimo įstaigomis ir institucijomis;

n) remti veiksmus, kuriais skatinamas 
judumas mokymosi tikslais į Sąjungą ir 
trečiąsias šalis, iš jų arba tarp jų, gebėjimų 
stiprinimas ir kultūrinis 
bendradarbiavimas, taip pat remti 
bendradarbiavimą ir dialogą politikos 
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klausimais su šių šalių institucijomis, 
organizacijomis, vietos įgyvendinimo 
įstaigomis ir institucijomis;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto o a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) remti veiksmus sporto srityje 
siekiant padėti įgalinti moteris ir jaunimą 
bei pavienius asmenis ir bendruomenes, 
taip pat padėti siekti Darbotvarkėje iki 
2030 m. nustatytų sveikatos, švietimo ir 
socialinės įtraukties tikslų ir skatinti 
bendradarbiauti;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 2 punkto q papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) propaguoti kultūrų dialogą ir visų 
formų kultūrų įvairovę, saugoti ir 
propaguoti kultūros paveldą, išnaudoti 
kūrybos pramonės potencialą siekiant 
tvarios socialinės ir ekonominės plėtros;

q) propaguoti kultūrų dialogą ir visų 
formų kultūros įvairovę, saugoti ir 
propaguoti kultūros paveldą, išnaudoti 
kultūros ir kūrybos sektorių potencialą 
siekiant tvarios socialinės ir ekonominės 
plėtros;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 4 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatinti švietimą darniam 
vystymuisi siekiant suteikti žmonėms 
įgaliojimų pertvarkyti visuomenę ir kurti 
tvarią ateitį;
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skatinti vidaus ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, stiprinti 
kaimo ir miesto vietovių tarpusavio ryšius, 
sudaryti sąlygas plėtoti turizmo, kaip 
darnaus vystymosi sverto, sektorių;

g) skatinti vidaus ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, stiprinti 
kaimo ir miesto vietovių tarpusavio ryšius, 
sudaryti sąlygas plėtoti kūrybos pramonę 
ir kultūrinio turizmo, kaip darnaus 
vystymosi sverto, sektorių;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto o papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) skatinti bendradarbiavimą mokslo, 
technologijų, mokslinių tyrimų, atvirų 
duomenų ir inovacijų srityse;

(o) skatinti bendradarbiavimą mokslo, 
technologijų, mokslinių tyrimų, atvirųjų 
duomenų ir inovacijų srityse, taip pat 
plėtoti mokslo diplomatiją;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) propaguoti kultūrų dialogą ir visų 
formų kultūrų įvairovę, saugoti ir 
propaguoti kultūros paveldą;

p) propaguoti kultūrų dialogą ir visų 
formų kultūros įvairovę, saugoti ir 
propaguoti kultūros paveldą, taip pat 
šiuolaikinį meną ir kultūros raišką;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remti konfliktų prevenciją 
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pasitelkiant švietimą siekiant taikos, 
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą 
kultūros, mokslo ir mokslinių tyrimų 
srityse.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 7 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bendradarbiauti su vietos valdžios 
institucijomis ir remti jų kaip politikos 
formuotojų ir sprendimų priėmėjų 
vaidmenį siekiant skatinti vietos vystymąsi 
ir geresnį valdymą;

e) veiksmingiau įtraukti trečiųjų 
šalių piliečius, be kita ko, visiškai 
išnaudojant ekonominės, kultūros, sporto 
ir viešosios diplomatijos galimybes;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 7 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmingiau įtraukti trečiųjų 
valstybių piliečius, be kita ko, visiškai 
išnaudojant ekonominės, kultūrinės ir 
viešosios diplomatijos galimybes;

f) veiksmingiau įtraukti trečiųjų šalių 
piliečius, be kita ko, visiškai išnaudojant 
ekonominės, kultūros, sporto ir viešosios 
diplomatijos galimybes ir kultūrinius 
ryšius;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti glaudesnius Sąjungos ir 
šalių partnerių visuomenių partnerystės 
ryšius, be kita ko, žmonių tarpusavio 
ryšius;

c) skatinti glaudesnius Sąjungos ir 
šalių partnerių visuomenių partnerystės 
ryšius, be kita ko, žmonių tarpusavio 
ryšius, visų pirma susijusius su kultūros, 
švietimo, profesine ir sporto veikla;
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Skatinti bendras visuotines 
pastangas siekiant įtraukaus ir teisingo 
kokybiško švietimo ir mokymo visais 
lygmenimis, be kita ko, nepaprastosios 
padėties ar krizės atveju;

a) Skatinti bendras visuotines kovos 
su priežastimis, užkertančiomis kelią 
mokymuisi, pastangas siekiant įtraukaus ir 
teisingo kokybiško švietimo ir mokymo 
visais lygmenimis visoms amžiaus 
grupėms, visų pirma mergaitėms ir 
berniukams ir skatinti visiems skirtas 
mokymosi visą gyvenimą galimybes, be 
kita ko, nepaprastosios padėties ar krizės 
atveju, užtikrinant vis didesnes pagal 
programą numatytas kvotas ir suteikiant 
galimybę mokytis ir gauti švietimo 
paslaugas;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) remti veiksmus sporto srityje 
siekiant padėti įgalinti moteris ir jaunimą 
bei pavienius asmenis ir bendruomenes, 
taip pat padėti siekti Darbotvarkėje iki 
2030 m. nustatytų sveikatos, švietimo ir 
socialinės įtraukties tikslų ir skatinti 
bendradarbiauti;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) palaikant partnerystės ryšius ir 
kuriant aljansus stiprinti žinias, įgūdžius ir 
vertybes, būtinus siekiant aktyvaus 

b) palaikant partnerystės ryšius ir 
kuriant aljansus stiprinti žinias, mokslinius 
tyrimus ir naujovių diegimą, įgūdžius ir 
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pilietiškumo ir našių, įtraukių ir atsparių 
visuomenių;

vertybes, būtinus siekiant aktyvaus 
pilietiškumo ir išsilavinusių, 
demokratinių, įtraukių ir atsparių 
visuomenių;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Sportas
a) Remti sporto organizacijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Skatinti su kultūrų įvairove ir 
tarpkultūriniu dialogu susijusias 
iniciatyvas, kuriomis puoselėjami taikūs 
bendruomenių tarpusavio ryšiai;

a) Skatinti su kultūros įvairove ir 
kultūrų ir religijų dialogu susijusias 
iniciatyvas, kuriomis puoselėjami taikūs 
bendruomenių tarpusavio ryšiai;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti kultūrą kaip tvaraus socialinio 
ir ekonominio vystymosi variklį ir stiprinti 
bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje.

b) remti kultūrą ir kūrybinę bei 
meninę raišką dėl jų vidinės vertės ir kaip 
tvaraus socialinio, asmeninio ir 
ekonominio vystymosi variklį ir stiprinti 
bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje 
bei šiuolaikinius menus ir kitą kultūrinę 
raišką;

Pakeitimas 64
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remti kultūrinį bendradarbiavimą 
su ES, be kita ko, pasitelkiant keitimąsi 
informacija, partnerystę ir kitas 
iniciatyvas, kuriose dalyvauja vietos 
partneriai ir pilietinė visuomenė kartu su 
Europos kultūros srities subjektais, taip 
pat sektorių ir institucijų atstovais;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) remti autorių, menininkų, taip pat 
kultūrinės ir kūrybinės veiklos vykdytojų 
profesionalumo pripažinimą siekiant 
plėtoti kultūrų dialogą, kultūros ir meno 
naujoves ir socialinę įtrauktį, taip pat 
veikti tarptautiniu mastu;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) stiprinti bendradarbiavimą 
siekiant apsaugoti, išsaugoti ir sustiprinti 
kultūros paveldą;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 punkto A dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) išplėsti tarpvalstybinę ir 
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tarptautinę Europos audiovizualinių 
kūrinių sklaidą, platinimą internetu ir ne 
internetu, taip pat kino teatruose naujoje 
skaitmeninėje aplinkoje;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gerinti visuotinį supratimą apie 
Sąjungą ir jos vaidmenį pasaulinėje arenoje 
ir didinti jos matomumą pasitelkiant tokias 
priemones kaip strateginė komunikacija, 
viešoji diplomatija, žmonių tarpusavio 
ryšiai, kultūrinė diplomatija, 
bendradarbiavimas švietimo ir 
akademiniais klausimais, taip pat 
komunikacinė veikla Sąjungos vertybėms 
ir interesams propaguoti.

d) gerinti visuotinį supratimą apie 
Sąjungą ir jos vaidmenį pasaulinėje arenoje 
ir didinti jos matomumą pasitelkiant tokias 
priemones kaip strateginė komunikacija, 
viešoji diplomatija, žmonių tarpusavio 
ryšiai, kultūra tarptautinių santykių 
srityje, bendradarbiavimas švietimo ir 
akademiniais klausimais, Europos 
kultūros paveldo skatinimas, taip pat 
komunikacinė veikla Sąjungos vertybėms 
ir interesams propaguoti.
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