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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Komisija pasiūlė 2014–2020 m. laikotarpio programą „Europa piliečiams“.  Pasiūlymu 
atsižvelgiama į dabartinės 2007–2013 m. programos „Europa piliečiams“ patirtį ir vertinimus, 
taip pat į konsultacijas su suinteresuotomis šalimis. Buvo atliktas išsamus poveikio 
vertinimas.

Komisijos siūlomas bendrasis programos tikslas bus „labiau išsaugoti atminimą ir didinti 
piliečių gebėjimus dalyvauti Sąjungos lygmeniu“. Konkretieji tikslai bus skatinti diskusijas ir 
apmąstymus atminimo, Sąjungos integracijos ir istorijos temomis, taip pat bendradarbiavimą 
šiose srityse ir plėsti piliečių suvokimą ir stiprinti jų gebėjimus dalyvauti Sąjungos politinių 
sprendimų priėmimo procese, suteikti galimybių solidarumui, pilietiniam visuomenės 
dalyvavimui ir savanoriškai veiklai Sąjungos lygmeniu. Komisija taip pat nustatė veiklos 
tikslus, kurių siekiant, jos nuomone, padidės gebėjimai nustatyti tvirtesnius rodiklius, kuriuos 
taikant bus galima geriau įvertinti pažangą ir poveikį. Šie veiklos tikslai – „remti 
organizacijas, skatinančias diskusijas atminimo, Europos vertybių ir istorijos temomis ir 
veiklą šiose srityse“, „remti visuotinės europinės svarbos organizacijas, tarpvalstybinio 
lygmens partnerystės organizacijas ir tinklus, skatinančius piliečių reagavimą į tai, kas vyksta 
Sąjungoje“ ir „horizontalioji plotmė: projektų rezultatų analizė, sklaida ir panaudojimas 
vidaus ir išorės veikloje“.  Remdamasi šiais tikslais Komisija siūlo tris programos kryptis: 
„Atminimas ir Europos pilietiškumas“, „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių 
dalyvavimas“ ir „Rezultatų panaudojimas“.

Pasiūlymas turi būti vertinamas visų pirma atsižvelgiant į demokratinius Europos Sąjungos 
sutarties 10 ir 11 straipsnių principus1, neatsisakant konkretaus dialogo su piliečiais, 
suinteresuotomis šalimis ir interesų grupėmis. Komisija taip pat norėtų glaudžiau susieti šios 
programos veiklą su konkrečios politikos formavimu. Pagal programą numatomos veiklos ir 
veiksmų dotacijos, remiantis atvirais kvietimais teikti pasiūlymus, taip pat, kai įmanoma, 
konkurso būdu sudarant paslaugų sutartis. Numatoma ir toliau skirti vykdomajai agentūrai 
įgyvendinti tam tikras programos valdymo užduotis. Dabartinėmis kainomis siūlomas 
finansinis paketas siekia 229 mln. EUR2.

Vertinimas ir siūlomi pakeitimai

                                               
1 Visų pirma į kiekvieno piliečio teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir į institucijų pareigas 
priimti sprendimus kuo atviriau ir kuo arčiau piliečių, taip siekiant suteikti piliečiams ir atstovaujančioms 
asociacijoms galimybę pasireikšti ir viešai keistis nuomonėmis visose Sąjungos veiklos srityse, taip pat išlaikyti 
atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujančiomis asociacijomis ir pilietine visuomene.

2 Sprendimu Nr. 1904/2006/EB, įkuriančiu 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“, numatomas 
215 mln. EUR finansinis paketas (OL L 378 2006 12 27, p. 36).
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Kultūros ir švietimo komitetas paprašė Teisės reikalų komiteto pateikti nuomonę dėl 
Komisijos programai pasirinkto teisinio pagrindo tinkamumo (SESV 352 straipsnis). 2012 m. 
kovo 27 d. savo posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė ir rekomendavo, kad teisinį 
pagrindą turėtų sudaryti SESV 167 ir 352 straipsniai. Todėl šiame nuomonės projekte 
pakeitimai siūlomi pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Siūlomais pakeitimais daugiausia siekiama papildyti Komisijos pasiūlymą aspektais, į kuriuos 
gali tekti atkreipti šiek tiek daugiau dėmesio, pvz., bendrais daugelio suinteresuotųjų šalių 
projektais, mažos apimties projektais, tinklų kūrimu, geografinės įvairovės principu ir 
poreikiu pasiekti sunkiai pasiekiamas grupes.

Tolesniais pakeitimais dėmesys atkreipiamas į finansinius ir administracinius aspektus, 
susijusius su programos įgyvendinimu, patikslinama, kad įgyvendinant programą 
neatsisakoma konkrečių horizontalių dialogų, kuriems gali būti naudojamas Komisijos 
administracinis biudžetas, taip pat iš šios programos taikymo srities išbraukiama bendra 
komunikacijos veikla, susijusi su Europos Sąjungos politikos prioritetais, nes ribotas lėšas, 
kiek tik įmanoma, reikėtų paskirti iniciatyvoms, įgyvendinamoms pagal principą „iš viršaus į 
apačią“.

Taip pat, atsižvelgiant į dabartinės programos vertinimuose išreikštą kritiką dėl „aukšto 
lygmens Sąjungos renginių“, tekstas, susijęs su Sąjungos lygmens veikla, buvo pakeistas 
tekstu, kuriame nurodoma, kad šie veiksmai įgyvendinami tarpvalstybiniu lygmeniu arba turi 
aiškų europinį aspektą. Šio projekto idėja – išlaikyti atviras pasirinkimo galimybes, įskaitant 
nacionalinius ir vietos veiksmus, o prireikus ir tam tikrus renginius Sąjungos lygmeniu.

Kitais pakeitimais plečiama reikalavimus atitinkančių veiksmų taikymo sritis ir naudos gavėjų 
ratas arba atminimo krypties atveju – veiksmams suteikiama konkretesnė paskirtis. Dėl 
sąsajos su Europos politine darbotvarke tokiems veiksmams siūloma skirti ypatingą dėmesį, 
tačiau ne lengvatinį režimą, kaip siūlo Komisija.

Iš visų straipsnių, kuriuose apibrėžiami programos tikslai, buvo išbraukti pažangos rodikliai.  
Daug tinkamiau atrodo tokius rodiklius pateikti pasiūlymo priede.  Be to, sunku juos tiksliai 
apibrėžti, kai dar neaišku, kiek bus skirta lėšų. Komitetas taip pat gali pageidauti svarstyti 
galimybę priede pridėti preliminarias viso biudžeto procentines dalis, skirtas skirtingoms 
programos kryptims.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 167 ir 352
straipsnius,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategija „Europa 2020“ Sąjunga ir 
valstybės narės siekia ateinantį dešimtmetį 
skatinti ekonomikos augimą, užimtumą, 
našumą ir socialinę sanglaudą;

Išbraukta.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir 
įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti 
kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, 
vykdant veiklą tarpvalstybiniu ir Sąjungos
lygmeniu reikia įvairių veiksmų ir 
suderintų pastangų. Europos piliečių 
iniciatyva suteikia piliečiams nepaprastą 
galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant 
ES teisės aktų plėtojimą;

(4) pagal Europos Sąjungos sutarties 10 
straipsnio 3 dalį kiekvienas pilietis turi 
teisę dalyvauti Sąjungos demokratiniame 
gyvenime; siekiant Europą priartinti prie 
piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai 
dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią 
Sąjungą, vykdant veiklą, kuri 
įgyvendinama tarpvalstybiniu lygmeniu
arba turi aiškų europinį aspektą, reikia 
įvairių dalyvavimo skatinimo veiksmų ir 
suderintų pastangų. Europos piliečių 
iniciatyva suteikia piliečiams naują
nepaprastą galimybę tiesiogiai dalyvauti 
formuojant ES teisės aktų plėtojimą ir 
skatinti intensyvų dialogą ES klausimais 
bei plačiosios visuomenės susidomėjimą 
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jais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tarpinė vertinimo ataskaita, viešos 
konsultacijos internete ir du vienas po kito 
surengti konsultaciniai susitikimai su 
suinteresuotosiomis šalimis patvirtino, kad 
naują programą aktualia laiko tiek 
pilietinės visuomenės organizacijos, tiek 
dalyvaujantys pavieniai asmenys, ir kad jos 
reikia siekiant poveikio organizacijų 
(gebėjimų didinimas) ir pavienių asmenų 
(didesnis susidomėjimas Sąjungos 
reikalais) lygmeniu;

(6) tarpinė vertinimo ataskaita, viešos 
konsultacijos internete ir du vienas po kito 
surengti konsultaciniai susitikimai su 
suinteresuotosiomis šalimis patvirtino, kad 
naują programą aktualia laiko tiek 
pilietinės visuomenės organizacijos, tiek 
dalyvaujantys pavieniai asmenys, ir kad jos 
reikia siekiant poveikio organizacijų 
(gebėjimų didinimas) ir pavienių asmenų 
(didesnis susidomėjimas Sąjungos reikalais 
ir aktyvus dalyvavimas juose) lygmeniu;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) tokias sąveikas taip pat galima 
pasiekti naudojant atitinkamus 
administracinius skirtingų už visuomenės 
dalyvavimą, dialogą ir partnerystes 
atsakingų Komisijos generalinių 
direktoratų biudžetus, siekiant įgyvendinti 
Europos Sąjungos sutarties 10 ir 
11 straipsnius;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Taip pat pageidautina atkreipti 
dėmesį į Europos politinių partijų veiklos 
skelbimą, siekiant skatinti visuomenę 
dalyvauti šioje veikloje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) programos horizontalioji plotmė turėtų 
padėti užtikrinti galimybę panaudoti 
rezultatus ir jais dalytis, taigi ir padidinti 
poveikį bei ilgalaikį tvarumą. To siekiant, 
turi būti aiškus veiklos, kurios imamasi, ir 
Europos politinės darbotvarkės ryšys, ir 
apie tai turi būti tinkamai informuojama;

(9) programos horizontalioji plotmė turėtų 
padėti užtikrinti galimybę panaudoti 
rezultatus ir jais dalytis, taigi ir padidinti 
poveikį bei ilgalaikį tvarumą, taip pat
kuriant tinklus, platformas, skirtus keistis 
informacija arba dalytis žiniomis ir 
geriausia patirtimi, įskaitant konkrečius 
būdus, pvz., išplečiant informacinių 
technologijų, duomenų bazių ir socialinės 
žiniasklaidos naudojimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) programos poveikį galima sustiprinti 
remiant veiksmus, aiškiai susijusius su 
Europos politine darbotvarke, stiprinant 
piliečių dalyvavimą priimant Sąjungos 
sprendimus ir skatinant piliečių 
dalyvavimo kultūrą;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai 
visų valstybių narių piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų integracijai į
tarpvalstybinius projektus ir veiklą, 
atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę;

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai 
visų valstybių narių piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų integracijai į 
projektus ir veiklą ir dalyvavimui juose, 
atsižvelgiant į Sąjungos kalbinę ir 
geografinę įvairovę ir poreikį įtraukti 
sunkiai pasiekiamas grupes;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti 
Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo 
suvokimą rengiant debatus, skatinant 
mąstyti ir kurti tinklus.

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti 
Sąjungos ir naujausios Europos istorijos
suvokimą, siekiant skatinti toleranciją, 
savitarpio supratimą, bendrą tapatybę, 
vertybes ir tikslus, rengiant debatus, 
skatinant mąstyti ir kurti tinklus;

Pažanga bus vertinama pagal tiesiogiai ir 
netiesiogiai pasiektų naudos gavėjų 
skaičių, projektų kokybę ir pirmą kartą 
teikiančių paraiškas procentą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. skatinti demokratišką ir pilietinį 
visuomenės dalyvavimą Sąjungos
lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą 
apie Sąjungos politinių sprendimų 
priėmimo procesą ir visuomenės 

2. skatinti ir didinti piliečių dalyvavimą
priimant Sąjungos sprendimus ir 
skatinant piliečių dalyvavimo kultūrą, 
įskaitant naujų demokratinių procedūrų 
ir priemonių kūrimą.
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dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos 
lygmeniu galimybes.

Pažanga bus vertinama pagal tiesiogiai ir 
netiesiogiai pasiektų naudos gavėjų 
skaičių, taip pat pagal tai, kaip naudos 
gavėjai suvoks ES ir jos institucijas, 
projektų kokybę ir pirmą kartą teikiančių 
paraiškas procentinę dalį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– piliečių susitikimai, miestų 
giminiavimasis;

– piliečių susitikimai ir forumai, miestų 
giminiavimasis ir bendri vietos valdžios 
institucijų, pilietinės visuomenės bei kitų 
vietos subjektų projektai;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų 
kūrimas ir palaikymas;

– tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų 
kūrimas ir palaikymas, skirtingų rūšių 
organizacijų bendradarbiavimas ir 
civilinės visuomenės bei Sąjungos 
institucijų dialogas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendruomenės stiprinimas ir debatai 
pilietiškumo klausimais, naudojant IRT ir 

– bendruomenės stiprinimas ir debatai 
pilietiškumo klausimais, inter alia,
naudojant IRT ir (arba) socialines 
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(arba) socialines informavimo priemones; informavimo priemones;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Sąjungos lygmens renginiai; Išbraukta.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, 
susiję su svarbiais Europos istorijos 
įvykiais, visų pirma siekiant, kad 
nenugrimztų į užmarštį nacizmo ir 
stalinizmo nusikaltimai;

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, 
susiję su svarbiais Europos istorijos ir 
Europos integracijos įvykiais, inter alia,
siekiant, kad nenugrimztų į užmarštį 
nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai, ir 
siekiant skatinti toleranciją bei savitarpio 
supratimą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies septinta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– debatai ir (arba) tyrimai, susiję su 
Sąjungos ateitimi;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies septinta b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– debatai, tyrimai ir nuomonių apklausos, 
susijusios su problemomis, turinčiomis 
tiesioginio poveikio piliečių gyvenimui;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo apie ES institucijas ir jų 
veikimą iniciatyvos;

– informavimo ir piliečių suvokimo apie 
Sąjungos institucijas ir jų veikimą 
tobulinimo iniciatyvos, taip pat tos, 
kuriomis skatinamos visuomenės 
dalyvavimo bei savanoriškos veiklos 
galimybės Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmai, kuriais siekiama taikyti ir 
panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus;

– informavimo ir sklaidos veikla, kuria
siekiama taikyti ir panaudoti remiamų 
iniciatyvų rezultatus, inter alia, kuriant 
tinklus ir platformas, skirtas keistis 
informacija arba dalytis žiniomis ir 
geriausia patirtimi;

Pakeitimas 21
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies dešimta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tyrimai su pilietiškumu ir piliečių 
dalyvavimu susijusiais klausimais;

– debatai ir tyrimai su pilietiškumu ir 
piliečių dalyvavimu susijusiais 
klausimais ir viešoji informacija apie 
Europos politinių partijų darbus ir 
tiesioginio dalyvavimo galimybes;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa yra atvira visoms Europos 
integraciją skatinančioms 
suinteresuotosioms šalims, visų pirma 
vietos valdžios institucijoms ir 
organizacijoms, Europos viešosios 
politikos tyrimų organizacijoms (analitikų 
grupėms), piliečių grupėms ir kitoms 
pilietinės visuomenės organizacijoms
(pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo 
įstaigoms ir mokslinių tyrimų
institucijoms.

Programa yra atvira visoms Europos 
integraciją skatinančioms 
suinteresuotosioms šalims, visų pirma 
vietos valdžios institucijoms, 
nevalstybiniams subjektams ir 
organizacijoms, Europos viešosios 
politikos tyrimų organizacijoms (analitikų 
grupėms) ir institucijoms, piliečių 
grupėms, kitoms pilietinės visuomenės 
organizacijoms (pavyzdžiui, aukų 
asociacijoms) ir švietimo įstaigoms
ir (arba) institucijoms.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu komunikacijos veiklai 
skirti ištekliai taip pat naudojami 
koordinuotai komunikacijos apie Europos 
Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jei 
ta veikla susijusi su bendraisiais šio 
reglamento tikslais.

Išbraukta.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies pirmos antraštės antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus remiama veikla, kuria raginama 
mąstyti apie bendrąsias vertybes plačiausia 
prasme, nepamirštant įvairovės. Lėšos gali 
būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis 
raginama mąstyti apie totalitarinių režimų 
(ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) 
priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir 
įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis turėtų
taip pat apimti veiklą, susijusią su kitais 
svarbiais naujausios Europos istorijos 
momentais. Pirmenybė bus visų pirma 
teikiama veiksmams, kuriais skatinama 
tolerancija ir susitaikymas ir stengiamasi 
pasiekti jaunesnę kartą.

Bus remiama veikla, kuria raginama 
mąstyti apie bendrąsias vertybes plačiausia 
prasme, nepamirštant įvairovės. Lėšos gali 
būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis 
raginama mąstyti apie totalitarinių režimų 
(ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) 
priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir 
įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis taip pat 
turėtų apimti veiklą, susijusią su kitais 
svarbiais ir reikšmingais naujausios 
Europos istorijos momentais, taip pat 
svarbiais Europos integracijos etapais. 
Pirmenybė bus visų pirma teikiama 
veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, 
savitarpio supratimas ir susitaikymas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies pirmos antraštės antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į tai šiai krypčiai įgyvendinti 
bus skirta apie 20 proc. viso programos 
biudžeto.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies antros antraštės pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kryptis nustatoma pagal galimus projektus 
ir iniciatyvas, kurias galima vykdyti šia 
tema, bet ne pagal pilietinės organizacijos 
tipą ar veikėjus, kurie gali teikti paraiškas. 

Kryptis nustatoma pagal galimus projektus 
ir iniciatyvas, kurias galima vykdyti šia 
tema, bet ne pagal pilietinės organizacijos 
tipą ar veikėjus, kurie gali teikti paraiškas. 
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Pagal šią kryptį bus remiama veikla, 
susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia 
prasme, ypač dėmesį skiriant 
struktūriniams metodams, kuriais siekiama 
ilgalaikio tvarumo. Pirmenybė bus 
teikiama iniciatyvoms ir projektams, 
aiškiai susijusiems su Europos politine 
darbotvarke.

Pagal šią kryptį bus remiama veikla, 
susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia 
prasme, ypač dėmesį skiriant 
struktūriniams metodams, kuriais siekiama 
ilgalaikio tvarumo. Atitinkamas dėmesys 
bus skiriamas iniciatyvoms ir projektams, 
aiškiai susijusiems su Europos politine 
darbotvarke, taip pat susisijusiems su 
skirtingų rūšių organizacijų 
bendradarbiavimu ir tinklų kūrimu, 
civilinės visuomenės ir Sąjungos 
institucijų dialogu ir į piliečius 
orientuotais metodais. Taip pat bus 
siekiama įtraukti sunkiai pasiekiamas 
grupes.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies antros antraštės antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie šios krypties taip pat gali būti 
priskiriami projektai ir iniciatyvos, 
kuriomis sudaroma daugiau galimybių 
siekti solidarumo, visuomenės
įsipareigojimo ir savanorystės Sąjungos 
lygmeniu.

Prie šios krypties taip pat gali būti 
priskiriami projektai ir iniciatyvos, 
kuriomis sudaroma daugiau galimybių 
siekti solidarumo ir skatinti dalyvaujamąją 
demokratiją, visuomenės įsipareigojimą, 
tinklų kūrimą ir savanorystę.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies antros antraštės trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į tai šiai krypčiai įgyvendinti 
bus skirta apie 70 proc. viso programos 
biudžeto.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies trečios antraštės trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų 
didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos 
priemonės, sudarančios sąlygas keistis 
geriausios patirties pavyzdžiais, 
sujungiama vietos bei regionų 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios 
institucijų, patirtis, plėtojami nauji 
įgūdžiai, pvz., pasitelkiant mokymą. Tai 
galėtų būti analogiškų institucijų mainai,
mokytojų rengimas, taip pat, pavyzdžiui, 
pagal programą finansuojamų 
organizacijų ir (arba) projektų duomenų 
bazės kūrimas.

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų 
didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos 
priemonės, sudarančios sąlygas keistis 
geriausios patirties pavyzdžiais, 
sujungiama taip pat ir vietos bei regionų 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios 
institucijų, patirtis ir žinios, plėtojami nauji 
įgūdžiai, pvz., pasitelkiant mokymą. Tai 
galėtų būti analogiškų institucijų mainai ir
mokytojų rengimas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies trečios antraštės trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į tai šiai krypčiai įgyvendinti 
bus skirta apie 10 proc. viso programos 
biudžeto.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį 
poveikį turintiems projektams, visų pirma 
tiesiogiai susijusiems su ES politika,
skiriamoms dotacijoms, kad būtų 
sudarytos galimybės dalyvauti formuojant 
Sąjungos politinę darbotvarkę.

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį 
poveikį turintiems projektams, įskaitant 
mažos apimties projektus, skiriamoms 
dotacijoms, visų pirma tiems projektams, 
kurie yra susiję su dabartine Europos 
Sąjungos politika, ir tiems, kuriais 
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skatinama dalyvauti formuojant dabartinę 
ir būsimą Sąjungos politinę darbotvarkę.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi veiksmai bus įgyvendinami 
tarpvalstybiniu mastu arba turėtų turėti 
aiškų europinį aspektą. Jie skatins piliečių 
judumą ir keitimąsi idėjomis Europos
Sąjungoje.

Visi veiksmai bus įgyvendinami 
tarpvalstybiniu mastu arba turėtų turėti 
aiškų europinį aspektą. Jie skatins piliečių 
dalyvavimą ir keitimąsi idėjomis 
Sąjungoje.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklų kūrimas ir didinamojo poveikio 
siekimas, įskaitant naujausių informacijos 
ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą bei 
socialines informavimo priemones, bus 
svarbūs aspektai ir tai atsispindės tiek 
veiklos rūšys, tiek dalyvaujančių 
organizacijų įvairovė. Bus labai skatinamas 
įvairių programoje dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių sąveikos ir sinergijos 
plėtojimas.

Tinklų kūrimas ir didinamojo poveikio 
siekimas, įskaitant naujausių informacijos 
ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą bei 
socialines informavimo priemones, bus 
svarbūs aspektai ir tai atsispindės tiek 
veiklos rūšys, tiek dalyvaujančių 
organizacijų įvairovė. Bus labai skatinamas 
įvairių programoje dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių sąveikos ir sinergijos 
plėtojimas ir sunkiai pasiekiamų grupių 
dalyvavimas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 konkretusis tikslas. Skatinti išsaugoti 
atminimą, gerinti Sąjungos istorijos,

1 konkretusis tikslas. Skatinti išsaugoti 
atminimą, gerinti Sąjungos ir naujausios 
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tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant 
debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

Europos istorijos suvokimą, siekiant 
skatinti toleranciją, savitarpio supratimą, 
bendrą tapatybę, vertybes ir tikslus,
rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti 
tinklus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 konkretusis tikslas. Skatinti
demokratišką ir pilietinį visuomenės 
dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant 
visuomenės supratimą apie Sąjungos 
politinių sprendimų priėmimo procesą ir 
visuomenės dalyvavimo ir savanorystės 
Sąjungos lygmeniu galimybes.

2 konkretusis tikslas. Skatinti ir didinti
visuomenės dalyvavimą priimant Sąjungos
sprendimus ir skatinant piliečių 
dalyvavimo kultūrą, įskaitant naujų 
demokratinių procedūrų ir priemonių 
kūrimą.
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