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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas projektam un Eiropas 
attīstībai ir liela nozīme krīzes 
pārvarēšanā un Eiropas ilgstpējīgas 
virzības pa izaugsmes ceļu nodrošināšanā, 
pamatojoties uz šo abu procesu sakarībā 
vairāk kā 50 gadu ilgā kopīgā darbā 
iegūto pieredzi, gatavību sadarboties, 
tautas un tautības pārsniedzošu 
sadarbību, sloga izlīdzināšanu un 
attīstības pirmrindnieku sniegto palīdzību 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošajiem. 
Kopsakarībā ar papildu faktiem un 
iespaidiem visi šie faktori veido Eiropas 
garu, kurš ir kaut kas vairāk par 
ekonomisko un sociālo sadarbību un ir 
uzskatāms par Eiropas kā kopienas 
pamatdzinējspēku Eiropas iedzīvotāju 
līmenī, un ir jāpadara spēcīgāks.

Pamatojums
Ievietojot frāzi „Eiropas gars” programmā „Eiropa pilsoņiem”, varētu atbalstīt projektu 
plānošanu un īstenošanu. Ja mēs aizdomājamies, tad pilsētu sadraudzības projekti un 
starptautisko projektu īstenošanā iesaistītie cilvēki iemieso šo garu ar savu rīcību — ja 
nebūtu nekādu fizisko robežu un mums visiem būtu kopēja Eiropas telpa, tautu un kultūras 
atšķirības mūs padarītu atvērtākus un tolerantākus, un mēs varētu balstīties uz vairāk nekā 
50 gadus ilgo Eiropas Savienības vēsturi un panākumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai Eiropu padarītu tuvāku tās (4) Lai Eiropu padarītu tuvāku tās 
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pilsoņiem un sniegtu viņiem iespēju pilnā 
mērā piedalīties arvien saliedētākas 
Eiropas Savienības izveidē, starpvalstu un 
ES līmenī jāveic dažādas darbības un ir 
nepieciešami saskaņoti pasākumi. Eiropas 
pilsoņu iniciatīva sniedz unikālu iespēju 
pilsoņiem tieši līdzdarboties ES 
likumdošanas attīstībā.

pilsoņiem un sniegtu viņiem iespēju pilnā 
mērā piedalīties arvien saliedētākas 
Eiropas Savienības izveidē, vienlaikus 
veicinot kopējā pilsoniskuma izjūtu, ko 
var panākt ar izpratnes un savstarpējo 
zināšanu uzlabošanu, starpvalstu un 
Savienības līmenī jāveic dažādas darbības 
un ir nepieciešami saskaņoti pasākumi. 
Eiropas pilsoņu iniciatīva sniedz unikālu 
iespēju pilsoņiem tieši līdzdarboties ES 
politikas veidošanā un likumdošanas 
attīstībā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Attiecībā uz projektu tēmām, to 
iekļaušanos vietējā un reģionālā kontekstā, 
un ieinteresēto pušu sastāvu, ir svarīga 
saskaņotība ar citām ES programmām, 
proti, nodarbinātības, sociālo lietu, 
izglītības, jaunatnes un kultūras, tiesību, 
dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas 
un reģionālās politikas jomās.

(7) Attiecībā uz projektu tēmām, to 
iekļaušanos vietējā un reģionālā kontekstā, 
un ieinteresēto pušu sastāvu, ir svarīga 
saskaņotība ar citām ES programmām, 
proti, nodarbinātības, sociālo lietu, 
izglītības, jaunatnes un kultūras, tiesību, 
dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas, 
kā arī reģionu solidaritātes un reģionālās 
politikas jomās.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jaunajai programmai ir jāaptver plašs 
dažādu darbību apjoms, un cita starpā 
jāietver pilsoņu apspriedes, saskarsme un 
debates par pilsonības jautājumiem, 
Eiropas Savienības mēroga notikumiem, 
iniciatīvām, lai atspoguļotu svarīgus 
posmus Eiropas vēsturē, iniciatīvas, lai 
vairotu apziņu par ES iestādēm un to 
darbību, un debates par Eiropas politikas 

(8) Jaunajai programmai būtu jāaptver 
plašs dažādu darbību apjoms, un cita starpā 
jāietver pilsoņu apspriedes, saskarsme un 
debates par pilsonības jautājumiem, 
Savienības mēroga notikumiem, 
iniciatīvām, lai atspoguļotu pārdomas par
svarīgiem posmiem Eiropas vēsturē un 
analizētu un pieminētu tos, iniciatīvas, lai 
vairotu apziņu par Savienības iestādēm un 
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jautājumiem, ar nolūku stiprināt visus 
sabiedriskās dzīves aspektus.

to darbību, un debates par Eiropas politikas 
jautājumiem, ar nolūku stiprināt visus 
sabiedriskās dzīves aspektus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visu 
dalībvalstu pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju līdzsvarotai 
integrācijai starptautiskos projektos un 
pasākumos, ņemot vērā ES pastāvošo 
daudzvalodību.

(10) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš visu 
dalībvalstu pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju līdzsvarotai 
integrācijai starptautiskos projektos un 
pasākumos, ņemot vērā ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību un daudzvalodību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Priekšroka jādod tām dotācijām, kas 
paredzētas projektiem ar lielu ietekmi, jo 
īpaši tiem projektiem, kas ir tieši saistīti ar 
ES politiku un kuru nolūks ir piedalīties ES 
politiskās darba kārtības veidošanā. 
Turklāt, ievērojot pareizas finanšu 
pārvaldības principu, šīs programmas 
īstenošana būtu vēl vairāk jāvienkāršo, 
piešķirot līdzekļus vienreizēju izmaksu, 
vienotu likmju finansēšanai, un vienības 
izmaksu likmju piemērošanai.

(16) Priekšroka jādod ne tikai tām 
dotācijām, kas paredzētas projektiem ar 
lielu ietekmi, bet arī jo īpaši tiem 
projektiem, kuri ir tieši saistīti ar ES 
politiku un kuru nolūks ir piedalīties ES 
politiskās darba kārtības veidošanā. 
Turklāt, ievērojot pareizas finanšu 
pārvaldības principu, šīs programmas 
īstenošana būtu vēl vairāk jāvienkāršo, 
izmantojot vienreizēju līdzekļu izmaksu, 
vienotas likmes finansējumu un piemērojot 
vienības izmaksu likmes; turklāt katru 
gadu būtu jānosaka dažādi piedāvājumu 
iesniegšanas termiņi un būtu jāpalielina 
to projektu izmaksu daļa, kuriem 
piešķirtas ES dotācijas, un projektu 
priekšfinansējuma apmērs, kā arī būtu 
jānosaka garāki un elastīgāki projektu 
īstenošanas termiņi.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt 
sabiedriskās līdzdalības iespējas Eiropas 
Savienības līmenī.

– stiprināt vēsturisko atmiņu un Eiropas 
garu palielināt sabiedriskās līdzdalības 
iespējas Eiropas Savienības līmenī.

Pamatojums

Iekļaujot vārdu „gars”, tiek netieši norādīts uz sava veida tiltu starp pagātni un tagadni. 
Vēsturiskā atmiņa ir viens no šā gara elementiem, jo negatīviem notikumiem pagātnē bija 
liela nozīme Eiropas Kopienas izveidē. Ar programmu būtu jāliek saprast, ka Eiropas 
Kopienas pamatā ir kāds kopīgs gars un no šīs kopienas viedokļa ir svarīgi, lai pēc iespējas 
lielāks skaits iedzīvotāju sajustu šo garu un to atzītu par savu, jo tā rezultātā vajadzētu panākt 
ciešāku kohēziju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palielināt izpratni par vēsturisko 
atmiņu, Savienības vēsturi, identitāti un 
mērķi, veicinot debates, pārdomas un 
sadarbību.

1. Izpratnes palielināšana par vēsturisko 
atmiņu, kopīgo vēsturi, identitāti un 
vērtībām un par Savienības mērķi sekmēt 
mieru, savas vērtības, kultūras un valodu 
dažādību un iedzīvotāju labklājību, 
veicinot debates, pārdomas un sadarbības 
tīklu izveidi un apvienojot cilvēkus, lai 
viņi varētu dalīties un apmainīties ar 
pieredzi, mācīties no vēstures un diskutēt 
par Eiropas nākotni.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īpašu uzmanību pievērš romiem un 
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citām ES mazākumtautībām, lai veicinātu 
viņu kā pilntiesīgu ES pilsoņu integrāciju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Text proposed by the Commission Amendment

(1) Palielināt izpratni par vēsturisko 
atmiņu, Savienības vēsturi, identitāti un 
mērķi, veicinot debates, pārdomas un 
sadarbību.

(1) Palielināt vēsturiskās atmiņas, 
Savienības vēstures, identitātes, gara un 
mērķu izpratni, veicinot debates, pārdomas 
un sadarbību.

Pamatojums

Iekļaujot vārdu „gars”, tiek netieši norādīts uz sava veida tiltu starp pagātni un tagadni. 
Vēsturiskā atmiņa ir viens no šā gara elementiem, jo negatīviem notikumiem pagātnē bija 
liela nozīme Eiropas Kopienas izveidē. Ar programmu būtu jāliek saprast, ka Eiropas 
Kopienas pamatā ir kāds kopīgs gars un no šīs kopienas viedokļa ir svarīgi, lai pēc iespējas 
lielāks skaits iedzīvotāju sajustu šo garu un to atzītu par savu, jo tā rezultātā vajadzētu panākt 
ciešāku kohēziju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība (a) „Eiropas vēsturiskās atmiņas 
veicināšana un Eiropas identitātes sajūtas 
un gara attīstīšana”;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs divas sadaļas papildina horizontālie 
pasākumi attiecībā uz analīzi, izplatīšanu 
un projekta rezultātu izmantošanu 

Šīs divas sadaļas papildina horizontālie 
pasākumi attiecībā uz analīzi, izplatīšanu 
un projekta rezultātu izmantošanu 
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(“Valorizācijas” pasākumi). (“Izplatīšanas un pavairošanas” 
pasākumi).

Pamatojums

Dažus projekta rezultātus var izplatīt, kamēr citus ir labāk pavairot (bieži, atkārtoti izmantot).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai sasniegtu programmā minētos 
mērķos, tai cita starpā ir jāfinansē šādi 
pasākumi, kas tiek īstenoti starpvalstu 
līmenī, vai kuriem piemīt acīmredzama 
Eiropas dimensija:

(2) Lai sasniegtu programmā minētos 
mērķos, tai cita starpā (taču ne tikai) ir 
jāfinansē šādi pasākumi, kas tiek īstenoti 
starpvalstu līmenī, vai kuriem piemīt 
acīmredzama Eiropas dimensija:

Pamatojums

Frāzes „ne tikai” iekļaušana nozīmē, ka saraksts var tikt turpināts.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

starpvalstu partnerības un tīklu veidošana 
un darbība;

– pārrobežu, starptautisku sadarbības
saikņu un tīklu veidošana un darbība;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbalsts vispārējas nozīmes Eiropas 
organizācijām;

– atbalsts Eiropas nozīmes organizācijām;
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kopienas izveide un debates par 
pilsonības jautājumiem, pamatojoties uz 
IKT un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu 
izmantošanu;

– debates par pilsonības jautājumiem, 
piemēram, kopienas izveidi, pamatojoties 
uz IKT un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu 
izmantošanu;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– debates/pētījumi un intervences attiecībā 
uz pagrieziena punktu noteikšanu Eiropas 
vēsturē, jo īpaši, lai atcerētos tos 
noziegumus, kas tika pastrādāti nacisma 
un staļinisma režīmu laikā;

– debates/pētījumi un intervences attiecībā 
uz pagrieziena punktu noteikšanu Eiropas 
vēsturē, jo īpaši, lai atcerētos tos 
noziegumus, kas tika pastrādāti totalitāro
režīmu laikā;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārdomas/debates par kopējām vērtībām; – pārdomas/debates par kopējām Eiropas 
vērtībām, identitāti un nākotni un Eiropas 
garu;

Pamatojums

Atbilstīgi citiem pantiem, kuros ir iekļauts termins „gars”, kas ir viens no Eiropas veidošanas 
procesa pamata būvelementiem.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iniciatīvas, lai vairotu informētību par 
ES iestādēm un to darbību;

– iniciatīvas, lai vairotu cilvēku zināšanas
par ES iestādēm un to darbību;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 9. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumi, kas izmanto un turpmāk 
valorizē atbalstīto iniciatīvu rezultātus;

pasākumi, kas izplata, izmanto un sekmē
atbalstīto iniciatīvu rezultātu pavairošanu;

Pamatojums

Papildus rezultātu izplatīšanai ir jānodrošina, lai projektu plānošanā un īstenošanā tiktu 
nolemts par rezultātu atkārtotas izmantošanas veidu nākotnē, tādējādi dodot ieguldījumu 
dinamiskākā attīstībā. Piemēram, projekta rezultāts varētu būt pētījums, taču pētījuma 
izstrādes gaitā, iespējams, izgudroto jauno metodiku varētu piemērot daudzos citos projektos. 
Tāpēc metodika varētu būt tik pat svarīga kā rezultāts, jo to varētu izmantot vairākas reizes.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbalsts programmas
informācijas/konsultāciju struktūrām 
dalībvalstīs.

– reklāma un padoms attiecībā uz 
programmu dalībvalstu līmenī un šim 
nolūkam nepieciešamās institucionālās 
struktūras nodrošināšana.

Pamatojums

Jāuzsver būtu nevis institucionālās struktūras, bet gan reklāma un padoms, saistībā ar kuriem 
institucionālā struktūra ir nepieciešama.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Publisko iepirkumu līgumos tiks 
iekļauta tādu pakalpojumu pirkšana kā
pasākumu organizēšana, mācības un 
pētniecība, informācijas un izplatīšanas 
rīki, monitorings un vērtēšana.

(2) Publisko iepirkumu līgumos tiks iekļauta 
pakalpojumu pirkšana, kas rada iespēju 
nepastarpināti īstenot un/vai organizēt 
pasākumus, pārskatus un pētījumus, 
informācijas un izplatīšanas rīkus un 
uzraudzību un vērtēšanu.

Pamatojums

Tā kā šā lēmuma redakcijā vārds „programma” attiecas uz programmu „Eiropa pilsoņiem”, 
tā izmantošana šeit varētu būt maldinoša. Vēl ir jāuzsver, ka publiskais iepirkums šajā 
sakarībā būtu jāizmanto, ja tiek vērtēta programmas līmenī veicamo pasākumu lietderība 
(vārds „nepastarpināti”).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmai ir jābūt pieejamai visām 
ieinteresētajām pusēm, veicinot Eiropas
integrāciju, jo īpaši vietējām varas 
iestādēm un organizācijām, Eiropas 
sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijām (ideju ģeneratori), pilsoņu 
grupām un citām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām (piemēram, izdzīvojušo 
personu apvienībām), un izglītības un 
pētniecības iestādēm.

Programmai ir jābūt pieejamai visām 
ieinteresētajām pusēm, veicinot integrāciju, 
kopējo atmiņu un Eiropas vērtības un 
identitāti neatkarīgi no dalībnieku skaita 
un viņu budžeta lieluma, jo īpaši vietējām 
varas iestādēm un organizācijām, Eiropas 
sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijām (ideju ģeneratori), pilsoņu 
grupām un citām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām (piemēram, izdzīvojušo 
personu apvienībām), un izglītības un 
pētniecības iestādēm.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uztur regulāru dialogu ar 
programmas atbalsta saņēmējiem, saistītām 
ieinteresētajām pusēm un speciālistiem.

Komisija uztur regulāru vietēja un 
tiešsaistes līmeņa dialogu ar programmas 
atbalsta saņēmējiem, saistītām 
ieinteresētajām pusēm un speciālistiem.

Pamatojums

Tiešsaistes apspriešanās mehānisms būtu jāstiprina un jāpadara atpazīstamāks. Kaut arī tas 
jau ir ieviests, tomēr arī regulā tas būtu jānosaka nepārprotamāk.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās laikā izteiktos priekšlikumus 
Komisija ņem vērā, izstrādājot gada darba 
programmas.

Pamatojums

Regula liks Komisijai gada darbības programmas nemitīgi uzlabot — arī īstenošanas fāzē 
esošas programmas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina saskaņotību un 
papildināmību starp šo programmu un 
instrumentiem citās Savienības darbības 
jomās, īpaši izglītības, arodapmācības, 
kultūras, sporta, pamattiesību un brīvību, 
sociālās iekļaušanas, dzimumu līdztiesības, 
diskriminācijas apkarošanas, pētniecības 

Komisija nodrošina, lai šajā programmā 
īstenotie pasākumi un instrumenti citās 
Savienības darbības jomās, īpaši izglītības, 
arodapmācības, kultūras, sporta, 
pamattiesību un brīvību, sociālās 
iekļaušanas, dzimumu līdztiesības, 
solidaritātes paaudžu starpā, brīvprātīgā 
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un inovāciju jomā, paplašināšanās politikā 
un savienības ārējās darbībās.

darba, diskriminācijas apkarošanas, 
pētniecības un inovāciju jomā, 
paplašināšanās politikā un Savienības 
ārējās darbībās, būtu saskaņoti un 
papildinoši.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts – 1. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēsturiskā atmiņa un Eiropas pilsonība 1. Vēsturiskā atmiņa, Eiropas pilsonība un 
gars

Pamatojums

Saskaņošana ar 3. panta pirmo punktu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā atbalsta pasākumus, kas aicina 
pārdomāt kopējas vērtības to plašākajā 
nozīmē, ņemot vērā daudzveidību. 
Līdzekļi var būt pieejami iniciatīvām, kas 
rosina pārdomas par totalitāro režīmu 
cēloņiem Eiropas moderno laiku vēsturē 
(īpaši (bet ne tikai) nacisma un staļinisma) 
un piemin to upurus. Šajā sadaļā ir arī 
ietverti pasākumi, kas attiecas uz citiem 
atskaites punktiem Eiropas nesenajā 
vēsturē. Tajā priekšroka jo īpaši tiek dota 
tiem pasākumiem, kas veicina toleranci un 
samierināšanos, ar nolūku iesaistīt jaunāko 
paaudzi.

Tā atbalsta pasākumus, kas aicina 
pārdomāt Eiropas vēsturi, kultūru un 
valodas daudzveidību un kopējas vērtības 
to plašākajā nozīmē. Līdzekļi var būt 
pieejami iniciatīvām, kas rosina pārdomas
par totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas 
moderno laiku vēsturē (īpaši (bet ne tikai) 
nacisma un staļinisma) un piemin to 
upurus. Šajā sadaļā ir arī ietverti pasākumi, 
kas attiecas uz citiem atskaites punktiem 
Eiropas nesenajā vēsturē. Tajā priekšroka 
jo īpaši tiks dota tiem pasākumiem, kas 
veicina toleranci, starpkultūru dialoga 
rezultātā radītu savstarpēju sapratni un 
samierināšanos, kas ir veids, kā atbrīvoties 
no pagātnes un veidot nākotni, jo īpaši 
nolūkā iesaistīt jaunāko paaudzi.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl daudz kas jāpaveic, lai politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā 
iesaistītu vairāk sieviešu. Sieviešu balsīm 
ir jābūt labāk sadzirdamām, un tās ir vairāk 
jāņem vērā tām personām, kuras ir 
atbildīgas par to politisko lēmumu 
pieņemšanu, kas ietekmē cilvēku dzīves.

Vēl daudz kas jāpaveic, lai politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā 
vairāk ļautu iesaistīties sievietēm un 
neaizsargātā situācijā esošām personām. 
Viņu balsīm vajadzētu būt labāk 
sadzirdamām, un tās ir vairāk jāņem vērā 
tām personām, kuras ir atbildīgas par to 
politisko lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē 
cilvēku dzīvi.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. sadaļa – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mazākumtautību pilnīga integrācija 
ir pastāvīgs ES mērķis, tiek īstenota 
konstruktīvāka pieeja, lai veicinātu 
mazākumtautību pārstāvju politisko un 
pilsonisko līdzdalību.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts – Horizontālais pasākums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

HORIZONTĀLAIS PASĀKUMS: 
Valorizācija

HORIZONTĀLAIS PASĀKUMS: 
rezultātu izplatīšana un pavairošana

Pamatojums

Tā kā runa šeit ir par pasākumiem, kas ir horizontāli un atsevišķos gadījumos liekas visai 
abstrakti, to nosaukumiem vajadzētu paskaidrot to, kāda veida pasākumi tie ir. Papildus tam 
būtu jāizplata ne tikai rezultāti; to ietekme un rādītā pievienotā vērtība būtu jāizmanto 
vairākkārt un dažkārt — citās nozarēs. Vārda „pavairošana” lietojums norāda uz šāda veida 
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domāšanu. Piemēram, ja jaunas metodikas izgudrošana ir viens no projekta rezultātiem, to 
var izmantot cik vien iespējams bieži vēlākos projektos. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
Pielikums – Horizontālais pasākums – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā ir ietverta “spēju veidošana” —
atbalsta pasākumu izstrāde, lai apmainītos 
ar paraugpraksēm, ieinteresēto pušu, 
tostarp, valsts iestāžu starpā apvienotu 
pieredzi vietējā un reģionālā līmenī, un, 
piemēram, mācībās attīstītu jaunas 
iemaņas. Mācībās varētu iekļaut pieredzes 
un prasmju apmaiņu starp līdzīgu cilvēku 
grupām, pedagogu apmācību, kā arī, 
piemēram, datu bāzes izstrādi par 
organizācijām/projektiem, kas tiek 
finansēti programmas ietvaros.

Tajā tiks ietverta “spēju veidošana” —
atbalsta pasākumu izstrāde, lai apmainītos 
ar paraugpraksēm, ieinteresēto pušu, 
tostarp, valsts iestāžu starpā apvienotu 
pieredzi vietējā un reģionālā līmenī, un, 
piemēram, ar sociālo mediju palīdzību vai
mācībās attīstītu jaunas iemaņas. Mācībās 
varētu iekļaut pieredzes un prasmju 
apmaiņu starp līdzīgu cilvēku grupām, 
pedagogu apmācību, kā arī, piemēram, 
datu bāzes izstrādi par 
organizācijām/projektiem, kas tiek 
finansēti programmas ietvaros.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopumā priekšroka tiks dota tām 
dotācijām, kas paredzētas projektiem ar 
lielu ietekmi, jo īpaši tiem projektiem, kas 
tieši saistīti ar ES politiku, ar nolūku 
piedalīties ES politiskās darba kārtības 
veidošanā.

Kopumā priekšroka tiks dota tām 
dotācijām, kas paredzētas projektiem ar 
lielu ietekmi, jo īpaši tiem projektiem, kas 
saistīti ar Savienības politiku vai 
jautājumiem, par kuriem pilsoņiem ir 
liela interese, ar nolūku piedalīties 
Savienības politiskās darba kārtības 
veidošanā.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu un lielāko daļu pasākumu var
centralizēti vadīt izpildaģentūra.

Programmu un lielāko daļu pasākumu 
centralizēti vadīs izpildaģentūra.

Pamatojums

Regulā tiks noteikts, kāda veida iestāde koordinēs šo programmu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas kopējiem administratīvajiem 
izdevumiem ir jābūt samērīgiem ar tiem 
uzdevumiem, kas paredzēti attiecīgajai 
programmai.

Programmas kopējiem administratīvajiem 
izdevumiem ir jābūt samērīgiem ar tiem 
uzdevumiem, kas paredzēti attiecīgajai 
programmai, un tie nedrīkst pārsniegt 
12 % no programmas budžeta.

Pamatojums

Augšējās robežas noteikšana regulā kalpos par signālu un mazinās komentārus par 
pārmērīgo Eiropas birokrātiju.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pēc vajadzības veikt
informēšanas, publicēšanas un izplatīšanas 
pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka par 
programmā atbalstītajiem pasākumiem ir 
plaša informācija un ka tie ir ļoti iedarbīgi.

Komisija pēc vajadzības veiks
informēšanas, publicēšanas un izplatīšanas 
pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka par 
programmā atbalstītajiem pasākumiem ir 
plaša informācija un ka tie ir ļoti iedarbīgi.
Tas liks pievērst uzmanību dalībvalstu 
līmenī visās oficiālajās Eiropas 
Savienības valodās sniegtajai informācijai 
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un reklāmai.

Pamatojums

Kaut arī angļu, franču un vācu valoda projekta īstenošanā dominē kā darba valodas, 
programma attiecas uz Eiropas pilsonību, un tāpēc ir jāatbalsta paziņojuma sniegšana 
23 (24, sākot ar 2013. gadu) oficiālajās valodās; tas ir viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – Īpašais mērķis Nr. 1. – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palielināt izpratni par vēsturisko atmiņu, 
Savienības vēsturi, identitāti un mērķi, 
veicinot debates, pārdomas un sadarbību.

Izpratnes palielināšana par vēsturisko 
atmiņu, kopīgo vēsturi, identitāti un 
vērtībām un par Savienības mērķi veicināt 
mieru, savas vērtības, kultūras un valodu 
dažādību un iedzīvotāju labklājību, 
veicinot debates, pārdomas un sadarbības 
tīklu izveidi un apvienojot cilvēkus, lai 
viņi varētu dalīties un apmainīties ar 
pieredzi, mācīties no vēstures un diskutēt 
par Eiropas nākotni.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – Īpašais mērķis Nr. 2. – tabula – 6.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To valstu konsorciju 
vadītāju īpatsvars, kas 
pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004., 2007. 
un 2013. gadā

nav Vismaz 35 % visās jomās.
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Pamatojums

Jāuzsver kopienas programmas līmenī, ka projektu koordinācija būtu jāveic ne tikai 
15 vecajām dalībvalstīm, bet būtu jāizlīdzina arī šajā jomā — citiem vārdiem — 13 jaunajās 
dalībvalstīs būtu jāattīsta starptautisku partnerības projektu vadības kultūra un pieredze, 
tādējādi veicinot reālistisku Eiropas integrāciju.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – Horizontālais pasākums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

HORIZONTĀLAIS PASĀKUMS: rezultātu izplatīšana un pavairošana
Rezultātu rādītāji Jaunākais zināmais 

rezultāts
Mērķis (rezultāts) vidējā 
termiņā

Pamatojums

Komisijai būtu jānosaka arī rezultāta rādītāji attiecībā uz horizontālajiem pasākumiem, kurus 
tas ierosina.
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