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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai

Savo pasiūlyme dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos Komisija pabrėžia, kad 
reikia tęsti 2007–2013 m. laikotarpio programą „Europa piliečiams“. Per pirmąjį šios 
programos vykdymo laikotarpį tapo aišku, kad reikia didinti piliečių supratimą apie ES 
istoriją ir atsiradimą bei piliečių informuotumą apie ES projektą. Europos Sąjungos sutartimi 
Sąjunga gerokai priartinama prie piliečių ir skatinami platesni tarpvalstybiniai debatai ES 
politikos klausimais (naujai pradėta piliečių iniciatyva yra tik šio proceso dalis). Komisija 
siūlo ugdyti piliečių gebėjimus dalyvauti. Naujoji programa remsis dabartinės programos 
pranašumų ir trūkumų analize. Šia programa bus siekiama patenkinti poreikį iš tiesų 
diskutuoti su Sąjunga susijusiais klausimais vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir, 
pasitelkus įvairias organizacijas, užmegzti ryšius su didele piliečių, paprastai nesiekiančių 
daryti įtaką ar dalyvauti sprendžiant Sąjungos klausimus, grupe.

Biudžetas

Komisijos pasiūlyme dėl 2014–2020 m. DFP numatyta, kad programai „Europa piliečiams“ 
bus skirta 229 mln. EUR dabar galiojančiomis kainomis, palyginti su 215 mln. EUR pagal 
dabartinę DFP. Pranešėja mano, kad tai – minimali suma, kuri būtina (atsižvelgiant į metinę 
infliaciją) siekiant puoselėti šiuos svarbius tikslus, pavyzdžiui, pilietybę ir atminimą, ir 
geriausia būtų biudžetą padidinti 5–10 proc. Pranešėja taip pat mano, kad į teisėkūros 
pasiūlymą turėtų būti įtrauktas lėšų paskirstymas minėtoms trims paprogramėms. Siekiant, 
kad būtų užtikrintas didesnis programos lankstumas ir prieinamumas mažesnėms piliečių 
grupėms, reikėtų įtraukti tinkamas nuorodas ir apsaugos priemones.

Tikslai

Programa siekiama dar labiau saugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos 
lygmeniu gebėjimus. Konkrečiau kalbant, programoje bus nustatyti tam tikri konkretūs tikslai, 
kurių bus siekiama tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinamais ar aiškų europinį aspektą turinčiais 
veiksmais:

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

 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.

PAKEITIMAI
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Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas 
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 
nustatomas, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa;

Pagrindimas

Negalima teminiuose teisiniuose pagrinduose numatytus skaičius traktuoti kaip galutinius, kol 
dar vyksta derybos dėl DFP, remiantis principu „kol nenuspręsta dėl visko – nieko 
nenuspręsta".

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; primena, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius reikia kitoje DFP skirti 
pakankamai papildomų išteklių; ragina 
Tarybą, jei ji nesutinka su šiuo požiūriu, 
aiškiai nurodyti, kurių jos politinių 
prioritetų arba projektų galėtų būti 
visiškai atsisakyta, nepaisant įrodytos jų 
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pridėtinės vertės Europai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad, net padidinus kitos DFP 
išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų ir įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą;
__________________________________
Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pagrindimas

Tuo atveju, jeigu Taryba sumažintų DFP sumas, EP ragina nurodyti prioritetus, kurių būtų 
galima atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės ir naujų užduočių, kurias Sąjunga 
turi vykdyti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Pakeitimas 3

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 
tarpvalstybinius projektus ir veiklą, 
atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę. Siekiant, 
kad būtų užtikrintas didesnis programos 
lankstumas ir geresnis prieinamumas 
Sąjungos piliečiams, galimybė naudotis 
programa visų pirma turėtų būti suteikta 
mažiems ir vidutiniams projektams ir 
neapsiribojama tik dideliais projektais. 
Ypač reikėtų pasirūpinti užtikrinti, kad 
administracinės ir finansinės procedūros 
būtų supaprastintos;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti programos lankstumą ir prieinamumą piliečiams, taip pat 
supaprastinti administracinę naštą.

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu visam programos 
įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas 
finansinis paketas, ir šis paketas yra
pagrindinis biudžeto valdymo institucijos 
orientyras metinės biudžetinės procedūros 
metu, kaip apibrėžta XX/YY/201Y 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
dėl biudžetinės drausmės ir patikimo
finansų valdymo [17] punkte;

(12) šiuo reglamentu visam programos 
įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas
orientacinis finansinis paketas, ir šis 
paketas yra finansinis biudžeto valdymo 
institucijos orientyras metinės biudžetinės 
procedūros metu, kaip apibrėžta 
XX/YY/201Y Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame 
susitarime dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte;

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 12 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pirmenybė bus teikiama didelį poveikį 
turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai 
susijusiems su ES politika, skiriamoms 
dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės 
dalyvauti formuojant ES politinę 
darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo 
finansų valdymo principo, reikėtų dar 
labiau supaprastinti programos 
įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, 
nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą ir 
taikyti vieneto įkainius;

(16) iš anksto nenustatant projekto ar 
biudžeto dydžio apribojimų, pirmenybė 
bus teikiama didelį poveikį turintiems 
projektams, visų pirma tiesiogiai 
susijusiems su ES politika, skiriamoms 
dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės 
dalyvauti formuojant ES politinę 
darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo 
finansų valdymo principo, reikėtų dar 
labiau supaprastinti programos 
įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, 
nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą ir 
taikyti vieneto įkainius;

Pagrindimas

Projekto ar paramos gavėjo dydis neturėtų būti lemiamas veiksnys teikiant dotacijas, 
lemiamas veiksnys turėtų būti poveikis Europos pilietybės skatinimui.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programą sudaro šios dvi paprogramės: 
a) „atminimas ir Europos pilietiškumas“ b)
„demokratinis įsipareigojimas ir piliečių 
dalyvavimas“      Šios abi paprogramės bus 
papildomos horizontaliaisiais veiksmais, 
kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir 
taikyti projektų rezultatus (toliau –
rezultatų panaudojimo veiksmai).

1. Programą sudaro šios dvi paprogramės: 
a) „atminimas ir Europos pilietiškumas“ b)
„demokratinis įsipareigojimas ir piliečių 
dalyvavimas“       Šios abi paprogramės 
papildomos horizontaliaisiais veiksmais, 
kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir 
taikyti projektų rezultatus. 

Pagrindimas

Standartinėje anglų kalboje nėra termino „valorisation“ (lietuviškai buvo išversta „rezultatų 
panaudojimas“).

Pakeitimas 7

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, nepaisant jų 
dydžio, tačiau ypatingą dėmesį skiriant 
jaunesniajai kartai, 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.

Pagrindimas

Programa neturėtų apsiriboti tik dideliais projektais arba didelėmis asociacijomis. Ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti jaunimui.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programai įgyvendinti skirtas finansinis 
paketas yra 229 mln. EUR.

1. Kaip apibrėžta XXX/YYY Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte,
programai įgyvendinti skirta 229 mln. 
EUR orientacinė finansavimo suma.
Metinius asignavimus patvirtina biudžeto 
valdymo institucija.

Pagrindimas

Pabrėžiamas biudžeto valdymo institucijos vaidmuo.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Metinius asignavimus tvirtina 
biudžeto valdymo institucija, 
nepažeisdama Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa, ir 
201z m. xx mėn. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo nuostatų.
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