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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos projektui ir Europos plėtrai 
tenka svarbus vaidmuo siekiant nugalėti 
krizę ir užtikrinant, kad Europa žengtų 
tvariu augimo keliu, remiantis patirtimi, 
įgyta per daugiau nei 50 metų, nužymėta 
bendromis pastangomis, pasiryžimu 
bendradarbiauti, bendradarbiavimu, 
nepaisančiu tautų ir šalių ribų, dalijimusi 
našta ir pažangesnių narių pagalba tiems, 
kurių padėtis mažiau palanki. Atsižvelgus 
į papildomus faktus ir jausmus, visi šie 
veiksniai sudaro Europos dvasią, kuri, 
neskaitant bendradarbiavimo 
ekonominėje ir socialinėje srityje, yra 
pagrindinė Europos kaip bendrijos 
varomoji jėga ES piliečio lygmeniu ir 
kurią reikia stiprinti;

Pagrindimas

Įtraukus žodžius „Europos dvasia“ į programą „Europa piliečiams“ galėtų suteikti paskatą 
planuoti ir įgyvendinti projektus. Juk miestų giminiavimosi projektai ir žmonės, dalyvaujantys 
tarptautiniuose partnerystės projektuose, parodo šią dvasią savo veiksmais. Jeigu nebūtų 
fizinių ribų ir tarpusavyje dalytumėmės Europos erdve, tautų ir kultūros įvairovė padarytų 
mus atviresniais ir palankesniais vienas kitam ir mes galėtume kurti remdamiesi daugiau 
negu 50 metų ES istorija ir sėkme.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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 plėtojimą3 ;

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir 
įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti 
kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, 
stiprinant bendrapilietiškumo jausmą per 
didesnį tarpusavio supratimą ir pažinimą, 
vykdant veiklą tarpvalstybiniu ir Sąjungos 
lygmeniu reikia įvairių veiksmų ir 
suderintų pastangų.  Europos piliečių 
iniciatyva suteikia piliečiams nepaprastą 
galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant 
ES politiką ir teisės aktų plėtojimą3 ;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kalbant apie projektų temas, jų įterpimą 
į vietos ir regionų kontekstą, taip pat apie 
suinteresuotųjų šalių sudėtį, labai svarbi 
sinergija su kitomis Sąjungos 
programomis, ypač tokiose srityse kaip 
užimtumas, socialiniai reikalai, švietimas, 
jaunimas ir kultūra, teisingumas, moterų ir 
vyrų lygybė ir nediskriminavimas, 
regioninė politika;

(7) kalbant apie projektų temas, jų įterpimą 
į vietos ir regionų kontekstą, taip pat apie 
suinteresuotųjų šalių sudėtį, labai svarbi 
sinergija su kitomis Sąjungos 
programomis, ypač tokiose srityse kaip 
užimtumas, socialiniai reikalai, švietimas, 
jaunimas ir kultūra, teisingumas, moterų ir 
vyrų lygybė ir nediskriminavimas, kartų 
solidarumas, regioninė politika;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) nauja programa turėtų apimti platų 
įvairių veiksmų spektrą; siekiant įtraukti 
visus viešojo gyvenimo aspektus, tai turėtų 
būti piliečių susitikimai, kontaktai ir 
debatai pilietiškumo temomis, Sąjungos 
lygmens renginiai, iniciatyvos, 
atspindinčios svarbius Europos istorijos 

(8) nauja programa turėtų apimti platų 
įvairių veiksmų spektrą; siekiant įtraukti 
visus viešojo gyvenimo aspektus, tai turėtų 
būti piliečių susitikimai, kontaktai ir 
debatai pilietiškumo temomis, Sąjungos 
lygmens renginiai, iniciatyvos, 
atspindinčios svarbius Europos istorijos 
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įvykius, informavimo apie Sąjungos 
institucijas ir jų veikimą iniciatyvos ir 
debatai Europos politikos klausimais ir 
pan.;

įvykius ir Europos ateitį, analizuojančios 
bei pagerbiančios šiuos įvykius, 
informavimo apie Sąjungos institucijas ir 
jų veikimą iniciatyvos ir debatai Europos 
politikos klausimais ir pan.;

Pakeitimas 5

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 kultūrų ir kalbų 
įvairovę;

Pakeitimas 6

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) pirmenybė bus teikiama ne tik didelį 
poveikį turintiems projektams, bet ir 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, 
taikyti vieneto įkainius, taip pat numatyti 
kelis paraiškų priėmimo terminus kasmet, 
padidinti ES lėšomis finansuojamą 
projektų išlaidų dalį bei išankstinį 
projektų finansavimą, nustatyti 
lankstesnius ir ilgesnius projektų 
įgyvendinimo terminus;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– labiau išsaugoti atminimą ir Europos 
dvasią ir didinti piliečių dalyvavimo 
Sąjungos lygmeniu gebėjimus.

– labiau išsaugoti atminimą ir Europos 
dvasią ir didinti piliečių dalyvavimo 
Sąjungos lygmeniu gebėjimus.

Pagrindimas

Įtraukus žodį „dvasia“ atspindimas tam tikras praeities ir dabarties ryšys. Atminimas yra 
vienas iš dvasios elementų, nes neigiami įvykiai praeityje atliko didelį vaidmenį kuriant 
Europos bendriją. Programoje turėtų būti atspindėta, kad Europos bendrija vadovaujasi 
bendra dvasia ir kad Bendrijai svarbu, jog kuo daugiau piliečių pajustų ir pripažintų šią 
dvasią, nes ji sudarytų sąlygas glaudesnei sanglaudai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. atminimo, bendros Sąjungos istorijos, 
tapatybės ir vertybių ir tikslo remti taiką, 
jos vertybes, jos kultūrinę ir kalbinę 
įvairovę ir jos tautų gerovę suvokimo 
gerinimas rengiant debatus, skatinant 
mąstyti ir plėtojant tinklus, taip pat 
suburiant žmones, kad jie dalytųsi ir 
keistųsi patirtimi, mokytųsi iš istorijos ir 
diskutuotų apie Europos ateitį;

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) ypatingas dėmesys skiriamas romams 
ir kitoms ES mažumoms siekiant 
palengvinti jų, kaip visaverčių Sąjungos 
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piliečių, integraciją;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

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 istorijos, tapatybės, dvasios ir 
tikslų suvokimą rengiant debatus, skatinant 
mąstyti ir kurti tinklus.

Pagrindimas

Įtraukus žodį „dvasia“ atspindimas tam tikras praeities ir dabarties ryšys. Atmintis yra 
vienas iš dvasios elementų, nes neigiami įvykiai praeityje atliko didelį vaidmenį kuriant 
Europos bendriją. Programoje turėtų būti atspindėta, kad Europos bendrija vadovaujasi 
bendra dvasia ir kad Bendrijai svarbu, jog kuo daugiau piliečių pajustų ir pripažintų šią 
dvasią, nes ji sudarytų sąlygas glaudesnei sanglaudai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Atminimas ir Europos pilietiškumas a) Europos istorijos atminimo 
puoselėjimas ir Europos tapatybės jausmo 
ir dvasios ugdymas

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios abi paprogramės bus papildomos 
horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus 
siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti 
projektų rezultatus (toliau – rezultatų 
panaudojimo veiksmai).

Šios abi paprogramės bus papildomos 
horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus 
siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti 
projektų rezultatus (toliau – sklaidos ir 
dauginimo veiksmai).
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Pagrindimas

Kai kurie projektų rezultatai gali būti skleidžiami, kiti labiau tinka būti dauginami (dažnai ir 
dar kartą naudoti).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad būtų pasiekti programos tikslai, 
pagal programą bus finansuojami, inter 
alia, tokie tarpvalstybiniu lygmeniu 
įgyvendinami ar aiškų europinį aspektą 
turintys veiksmai:

2. Kad būtų pasiekti programos tikslai, 
pagal programą bus finansuojami, inter 
alia (tačiau ne vien tik), tokie 
tarpvalstybiniu lygmeniu įgyvendinami ar 
aiškų europinį aspektą turintys veiksmai:

Pagrindimas

Įtraukus žodžius „ne vien tik“ nurodoma, kad sąrašas nėra galutinis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų 
kūrimas ir palaikymas;

– tarpvalstybinio, tarptautinio 
bendradarbiavimo ryšių tinklų kūrimas ir 
naudojimas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parama visuotinės europinės svarbos 
organizacijoms;

– parama europinės svarbos 
organizacijoms;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 17

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 
įvykiais, visų pirma siekiant, kad 
nenugrimztų į užmarštį totalitarinių 
režimų nusikaltimai;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–svarstymai ir (arba) debatai bendrųjų 
vertybių temomis; 

– svarstymai ir (arba) debatai bendrųjų 
Europos vertybių, tapatybės, ateities ir 
Europos dvasios temomis;

Pagrindimas

Suderinama su kitais straipsniais, susijusiais su termino „dvasia“, kuri yra viena iš 
pagrindinių Europos kūrimo elementų, vartojimu.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo apie ES institucijas ir jų
veikimą iniciatyvos;

– žmonių žinių apie ES institucijas ir jų 
veikimą didinimo iniciatyvos;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

veiksmai, kuriais siekiama skleisti, taikyti 
ir skatinti dauginti remiamų iniciatyvų 
rezultatus;

Pagrindimas

Reikia ne tik skleisti rezultatus, bet ir pasirūpinti, kad planuojant ir įgyvendinant projektus 
būtų nuspręsta, kaip rezultatais galėtų būti dar kartą pasinaudojama ateityje ir taip 
prisidedama prie dinamiškesnio vystymosi. Pavyzdžiui, projekto rezultatas galėtų būti 
tyrimas, tačiau rengiant tyrimą galėjo būti sukurta nauja metodika, kuri gali būti taikoma 
įgyvendinant kitus projektus. Taigi metodika būtų tokia pat svarbi kaip rezultatas, nes ja 
galėtų būti naudojamasi daug kartų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies vienuolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parama programos informacinėms ar 
konsultacinėms struktūroms valstybėse 
narėse.

– programos viešinimas ir konsultacijos 
jos klausimu valstybių narių lygmeniu, 
taip pat institucinės struktūros, būtinos 
šiam tikslui įgyvendinti, užtikrinimas.

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžiamos ne institucinės struktūros, bet viešinimas ir konsultacijos, kuriems 
užtikrinti reikalinga institucinė struktūra.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Viešųjų pirkimų sutartys bus sudaromos 
dėl paslaugų, pavyzdžiui, renginių 
organizavimo, studijų ir tiriamosios 
veiklos, informavimo ir sklaidos
priemonių, stebėsenos ir vertinimo,
pirkimo.

2. Viešųjų pirkimų sutartys bus sudaromos 
dėl paslaugų, kurios sudarys sąlygas 
tiesiogiai įgyvendinti ir (arba) organizuoti 
renginius, studijas ir tiriamąją veiklą,
informavimo ir sklaidos priemones ir 
stebėseną bei vertinimą, pirkimo.

Pagrindimas

Kadangi šiame sprendime vartojamas žodis „programa“ nurodo programą „Europa 
piliečiams“, šio žodžio vartojimas šioje dalyje gali sukelti painiavą. (Netaikoma tekstui 
lietuvių kalba).  Taip pat svarbu pabrėžti, kad viešaisiais pirkimais turėtų būti naudojamasi, 
kai svarstoma dėl renginių programos lygmeniu (žodis „tiesiogiai“).

Pakeitimas 23

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, bendrą atmintį, vertybes ir 
tapatybę skatinančioms suinteresuotosioms 
šalims, nepaisant jų narių skaičiaus ar 
biudžeto dydžio, 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.



PE494.830v02-00 12/19 AD\915612LT.doc

LT

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija palaiko nuolatinį dialogą su 
programos dalyviais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis bei ekspertais.

Komisija palaiko nuolatinį vietos lygmens
dialogą internetu su programos dalyviais ir 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis 
bei ekspertais.

Pagrindimas

Reikia sustiprinti taip pat konsultacijų internetu priemonę ir užtikrinti jos didesnę svarbą. 
Nors ji jau taikoma, tai turėtų būti aiškiau nurodyta reglamente.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, rengdama savo metines darbo 
programas, atsižvelgia į per konsultacijas 
pateiktus pasiūlymus.

Pagrindimas

Reglamentu bus užtikrinama, kad Komisija nuolat tobulintų savo metines darbo programas 
net ir tuo atveju, jeigu programos vis dar įgyvendinamos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šios programos ir kitos 
Sąjungos veiklos, ypač švietimo, profesinio 
mokymo, kultūros, sporto, pagrindinių 
teisių ir laisvių, socialinės įtraukties, lyčių 
lygybės, kovos su diskriminacija, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, plėtros 
politikos ir Sąjungos išorės veiklos, sąryšį 

Komisija užtikrina šios programos ir kitos 
Sąjungos veiklos, ypač švietimo, profesinio 
mokymo, kultūros, sporto, pagrindinių 
teisių ir laisvių, socialinės įtraukties, lyčių 
lygybės, kartų solidarumo, savanorystės,
kovos su diskriminacija, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų, kaimynystės bei plėtros 
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ir papildomumą. politikos ir Sąjungos išorės veiklos, sąryšį 
ir papildomumą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies 1 krypties antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atminimas ir Europos pilietiškumas 1. Atminimas, Europos pilietiškumas ir 
dvasia

Pagrindimas

Suderinama su 3 straipsnio pirma dalimi.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 krypties 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 Europos istoriją, kultūrų bei 
kalbų įvairovę ir apie bendrąsias vertybes 
plačiausia prasme. 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, tarpusavio supratimas vykdant 
kultūrų dialogą ir susitaikymas, kaip 
priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį, 
visų pirma siekiant informuoti 
jaunesniąją kartą.

Pakeitimas 29
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 krypties trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar daug reikia nuveikti, kad priimant 
politinius ir ekonominius sprendimus 
dalyvautų daugiau moterų. Už politinių 
sprendimų, turinčių poveikį žmonių 
gyvenimui, priėmimą atsakingi asmenys 
turėtų labiau išgirsti moterų balsus ir
įsiklausyti į juos.

Dar daug reikia nuveikti, kad priimant 
politinius ir ekonominius sprendimus 
galėtų dalyvauti daugiau moterų ir 
pažeidžiamų asmenų. Už politinių 
sprendimų, turinčių poveikį žmonių 
gyvenimui, priėmimą atsakingi asmenys 
turėtų labiau išgirsti jų balsą ir imtis 
veiksmų.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 krypties trečia a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi visiškas mažumų integravimas 
yra nuolatinis ES tikslas, siekiant skatinti 
jų politinį ir pilietinį dalyvavimą turi būti 
laikomasi konstruktyvesnio požiūrio.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 punkte nurodytų horizontaliųjų veiksmų atraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Horizontalieji veiksmai. Rezultatų 
panaudojimas

Horizontalieji veiksmai. Rezultatų sklaida 
ir dauginimas

Pagrindimas

Since we are dealing here with actions which are horizontal and in some cases appear rather 
abstract, the names they are given should explain what they are. In addition, it is not just the 
results themselves which should be disseminated; their impact and the value added which 
they bring should be exploited repeatedly and, in some cases, in other sectors. Introducing the 
word ‘multiplication’ suggests this way of thinking. For example, if the devising of a new 
methodology is one of the results of a project, this can be exploited any number of times in 
later projects.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priede nurodytų horizontaliųjų veiksmų antra 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 vietos bei regionų 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios 
institucijų, patirtis, plėtojami nauji 
įgūdžiai, pvz., pasitelkiant socialinę 
žiniasklaidą ar mokymą. Tai galėtų būti 
analogiškų institucijų mainai, mokytojų 
rengimas, taip pat, pavyzdžiui, pagal 
programą finansuojamų organizacijų ir 
(arba) projektų duomenų bazės kūrimas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 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, visų pirma 
susijusiems su ES politika arba piliečių 
nurodytiems kaip ypač svarbiems, 
skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos 
galimybės dalyvauti formuojant Sąjungos 
politinę darbotvarkę.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programą ir didžiąją veiksmų dalį gali
centralizuotai valdyti vykdomoji įstaiga.

Programą ir didžiąją veiksmų dalį 
centralizuotai valdys vykdomoji įstaiga.
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Pagrindimas

Reglamente bus nustatyta, kokia institucija koordinuos programą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros administracinės programos 
išlaidos turėtų būti proporcingos 
programoje nustatytoms užduotims.

Bendros administracinės programos 
išlaidos turėtų būti proporcingos 
programoje nustatytoms užduotims ir 
neturėtų sudaryti daugiau negu 12 proc. 
programos biudžeto.

Pagrindimas

Reglamente nustačius aukščiausią ribą bus pasiųstas signalas ir nebus skatinami komentarai 
apie pernelyg didelę Europos biurokratiją.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus Komisija gali vykdyti
informavimo, leidybos ir sklaidos veiklą, 
tokiu būdu užtikrindama, kad plačiai 
pasklistų žinios apie pagal programą 
remiamą veiklą ir būtų užtikrintas didelį 
tos veiklos poveikis.

Prireikus Komisija vykdys informavimo, 
leidybos ir sklaidos veiklą, tokiu būdu 
užtikrindama, kad plačiai pasklistų žinios 
apie pagal programą remiamą veiklą ir 
būtų užtikrintas didelis tos veiklos 
poveikis. Šiais veiksmais bus pabrėžiama 
informacija ir viešinimas valstybės narės 
lygmeniu visomis oficialiosiomis ES 
kalbomis.

Pagrindimas

Nors anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos dominuoja kaip darbo kalbos projekto įgyvendinimo 
lygmeniu, programa yra susijusi su Europos pilietiškumu, todėl turi būti skatinama 
komunikacija 23 (o nuo 2013 m. – 24) oficialiosiomis kalbomis. Tai vienas iš pagrindinių ES 
principų.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 1 konkrečiojo tikslo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atminimo, bendros Sąjungos istorijos, 
tapatybės ir vertybių ir tikslo remti taiką, 
jos vertybes, jos kultūrinę ir kalbinę 
įvairovę ir jos tautų gerovę suvokimo 
gerinimas rengiant debatus, skatinant 
mąstyti ir plėtojant tinklus, taip pat 
suburiant žmones, kad jie dalytųsi ir 
keistųsi patirtimi, mokytųsi iš istorijos ir 
diskutuotų apie Europos ateitį;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 dalies 2 konkrečiojo tikslo lentelės 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių, kurios 2004, 
2007 ir 2013 m. įstojo į 
ES, konsorciumų vadovų 
dalis

Nėra duomenų Iš viso bent 35 proc.

Pagrindimas

Bendrijos programos lygmeniu reikia pabrėžti, kad projekto koordinavimą turėtų vykdyti ne 
tik 15 senųjų valstybių narių, bet juo turėtų būti dalijamasi, kitaip tariant, turėtų būti vystoma 
13 naujųjų valstybių narių tarptautinių partnerysčių projektų valdymo kultūra ir patirtis ir 
taip skatinama realistiška Europos integracija.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 dalyje nurodyti horizontalieji veiksmai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

HORIZONTALIEJI VEIKSMAI. Rezultatų sklaida ir dauginimas
Rezultatų rodikliai Naujausias žinomas 

rezultatas
Vidutinės trukmės 
laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Pagrindimas

Komisija turėtų taip pat nustatyti jos siūlomų horizontaliųjų veiksmų rezultatų rodiklius.
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