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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a atgādina 2018. gada 30. maija 
rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam un pašu resursiem1a; 
uzsver, cik svarīgi ir horizontālie principi, 
kuriem vajadzētu būt par pamatu DFS un 
visām saistītajām Savienības politikām; 
tādēļ prasa iekļaut ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus visās nākamajā DFS 
iekļautajās Savienības politikās un 
iniciatīvās; turklāt uzsver — lai izpildītu 
ES saistības virzībā uz iekļaujošu Eiropu, 
būtiska nozīme ir dažādu diskriminācijas 
veidu, kā arī dzimumu nevienlīdzības un 
ar dzimumu saistītas vardarbības 
izskaušanai un pauž nožēlu par to, ka
Savienības politikās nav iekļauti dzimumu 
un dzimumu līdztiesības aspekti, kā 
norādīts DFS priekšlikumos; 

_______________

1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b atgādina Eiropas Parlamenta 
2018. gada 14. marta rezolūciju par 
nākamo DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS 
laikposmam pēc 2020. gada1a; atkārtoti 
pauž atbalstu programmām tādās jomās 
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kā kultūra, izglītība, mediji, jaunatne, 
sports, demokrātija, pilsoniskums un 
pilsoniskā sabiedrība, kuras jau ir 
uzskatāmi apliecinājušas savu Eiropas 
pievienoto vērtību un ir noturīgi 
populāras atbalsta saņēmēju vidū; atkārto 
savu ieteikumu izveidot iekšēju, Komisijas 
pārvaldītu Eiropas demokrātijas fondu, 
lai pastiprinātu atbalstu pilsoniskajai 
sabiedrībai un NVO, kas strādā 
demokrātijas un cilvēktiesību jomā; 

_______________

1a Text adopted, P8_TA(2018)0075

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko izveido programmu “Tiesības un 
vērtības”

ar ko izveido programmu “Tiesības, 
vērtības un pilsonība”

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 2018. gada 14. marta rezolūcijā 
“Nākamā DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS 
laikposmam pēc 2020. gada" Eiropas 
Parlaments pauda atbalstu programmām 
tādās jomās kā kultūra, izglītība, 
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plašsaziņas līdzekļi, jaunatne, sports, 
demokrātija, pilsoniskums un pilsoniskā 
sabiedrība, kas ir skaidri apliecinājuši 
savu Eiropas pievienoto vērtību un bauda 
ilgstošu popularitāti saņēmēju vidū, un 
atkārtoja, ka spēcīgāku un vērienīgāku 
Eiropu var panākt tikai tad, ja šim 
mērķim paredz lielākus finanšu līdzekļus. 
Pastāvīgs atbalsts būtu jāsniedz 
pašreizējām politikām, palielināt resursus 
Savienības pamatprogrammām un 
papildu pienākumiem paredzēt atbilstošus 
papildu finanšu līdzekļus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iedzīvotājiem būtu arī vairāk 
jāapzinās savas tiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības, viņiem vajadzētu 
justies ērti dzīvojot, ceļojot, mācoties, 
strādājot un veicot brīvprātīgo darbu citā 
dalībvalstī, viņiem vajadzētu justies 
spējīgiem izmantot visas Savienības 
pilsonības tiesības un paļauties uz to, ka 
viņiem ir vienlīdzīga piekļuve savām 
tiesībām, ka viņi var tās pilnībā izmantot 
un ka tās tiks pilnā apjomā aizsargātas bez 
jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no tā, 
kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 
Pilsoniskā sabiedrība ir jāatbalsta, lai 
veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 
par ES kopīgajām vērtībām saskaņā ar LES 
2. pantu un veicinātu tiesību efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

(7) Iedzīvotājiem būtu arī vairāk 
jāapzinās savas tiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības, viņiem vajadzētu 
justies ērti dzīvojot, ceļojot, mācoties, 
strādājot un veicot brīvprātīgo darbu citā 
dalībvalstī, viņiem vajadzētu justies 
spējīgiem izmantot visas Savienības 
pilsonības tiesības un paļauties uz to, ka 
viņiem ir vienlīdzīga piekļuve savām 
tiesībām, ka viņi var tās pilnībā izmantot 
un ka tās tiks pilnā apjomā aizsargātas bez 
jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no tā, 
kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 
Pilsoniskā sabiedrība un vietējās un 
reģionālās iestādes, kā arī to valsts un 
Eiropas līmeņa pārstāvju apvienības ir 
jāatbalsta, lai veicinātu, aizsargātu un 
uzlabotu izpratni par ES kopīgajām 
vērtībām saskaņā ar LES 2. pantu un 
veicinātu tiesību efektīvu izmantošanu 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. 
Programma nodrošina nepārtrauktu 
atbalstu tādu vietējo un reģionālo 
iniciatīvu īstenošanai un turpmākai 
attīstībai, kuras palīdz sasniegt šos 
mērķus, piemēram, Hartai par sieviešu un 
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vīriešu līdztiesību vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
Eiropas Savienības pamatvērtība un viens 
no mērķiem. Diskriminācija un 
nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm 
pārkāpj viņu pamattiesības un kavē viņu 
pilnīgu politisko, sociālo un ekonomisko 
līdzdalību sabiedrībā. Turklāt strukturālo 
un kultūras šķēršļu pastāvēšana kavē 
patiesas dzimumu līdztiesības sasniegšanu. 
Tāpēc dzimumu līdztiesības veicināšana 
visās Savienības darbībās ir Savienības 
pamatdarbība un ekonomikas izaugsmes 
virzītājspēks, un tā būtu jāatbalsta ar šo 
programmu.

(8) Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
Eiropas Savienības pamatvērtība un viens 
no mērķiem. Diskriminācija un 
nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm 
pārkāpj viņu pamattiesības un kavē viņu 
pilnīgu politisko, sociālo un ekonomisko 
līdzdalību sabiedrībā. Turklāt strukturālo 
un kultūras šķēršļu pastāvēšana kavē 
patiesas dzimumu līdztiesības sasniegšanu. 
Tāpēc dzimumu līdztiesības veicināšana 
visās Savienības darbībās ir Savienības 
pamatdarbība un ekonomikas izaugsmes 
virzītājspēks, un tā būtu jāatbalsta ar šo 
programmu, nodrošinot maksimālu 
sinerģiju ar Eiropas Sociālo fondu Plus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) LESD 8. pantā ir noteikts 
dzimumu vienlīdzības princips visās 
Savienības darbībās. Lai nodrošinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai, ir jāpiešķir pietiekami resursi 
un jānodrošina pārredzamība attiecībā uz 
budžeta pozīcijām, kas paredzētas 
dzimumu līdztiesības veicināšanai un 
cīņai pret diskrimināciju dzimuma dēļ.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22 a) Ir svarīgi nodrošināt šīs 
programmas pareizu finanšu pārvaldību 
un īstenošanu iespējami efektīvākā un 
lietotājam draudzīgākā veidā, vienlaikus 
nodrošinot arī juridisko noteiktību un 
programmas pieejamību visiem 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22 b) Šīs programmas mērķu 
sasniegšanas pamatprincipiem vajadzētu 
būt īstenošanas un līdzekļu izlietošanas 
kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus 
nodrošinot finanšu resursu optimālu 
izlietojumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26 a) Priekšlikums Eiropas Savienības 
regulai par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā 
saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ir 
sagatavots ar mērķi, lai Savienība varētu 
labāk aizsargāt savu budžetu gadījumos, 
kad tiesiskuma nepilnības traucē vai var 
apdraudēt pareizu finanšu pārvaldību vai 
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Savienības finanšu intereses. Tai būtu 
jāpapildina Tiesības un vērtību 
programma, kuras loma ir atšķirīga, proti, 
finansēt politiku, kas atbilst 
pamattiesībām un Eiropas vērtībām, 
kuras ir tās iedzīvotāju dzīves un 
līdzdalības pamatā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs integrēt 
klimata politiku un sasniegt vispārēju 
mērķi, proti, 25 % no ES budžeta 
izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 
sasniegšanai. Sagatavojot un īstenojot 
programmu, tiks apzinātas attiecīgās 
darbības, un tās tiks pārskatītas starpposma 
izvērtējuma kontekstā.

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs integrēt 
klimata politiku un sasniegt vispārēju 
mērķi, proti, 25 % no ES budžeta 
izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 
sasniegšanai 2021.–2027. gada DFS 
periodā un ikgadējo mērķi — 30 % — pēc 
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2027. gadā. 
Sagatavojot un īstenojot programmu, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks 
pārskatītas starpposma izvērtējuma 
kontekstā.

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā „Nākamā DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))” aicināja 
iespējami drīz un vēlākais līdz 2027. gadam panākt mērķi 30 % no ES budžeta izdevumiem 
veltīt klimata mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārējais mērķis ir 
aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, 
kas noteiktas ES līgumos, tostarp atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai 
saglabātu atvērtas, demokrātiskas un 
iekļaujošas sabiedrības.

1. Programmas vispārējais mērķis ir 
aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, 
kas noteiktas ES līgumos, tostarp atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
vietējās un reģionālās iestādes, kā arī to 
pārstāvju apvienības, lai saglabātu 
atvērtas, demokrātiskas un iekļaujošas 
sabiedrības.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt pilsoņu iesaistīšanos un 
līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē 
(Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības 
sadaļa),

(b) veicināt programmu “Eiropu 
pilsoņiem”, palielinot pilsoņu iesaistīšanos 
un līdzdalību Savienības demokrātiskajā 
dzīvē (Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības 
sadaļa),

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija uztur regulāru dialogu ar 
programmas atbalsta saņēmējiem, jo īpaši 
ar pilsonisko sabiedrību, kā arī vietējām 
un reģionālajām iestādēm un to pārstāvju 
apvienībām par daudzgadu un gada 
prioritāšu definēšanu visa plānošanas 
perioda laikā. Par galveno platformu šim 
nolūkam tiks izveidots pilsoniskais 
dialogs, kurš būs strukturēts atbilstoši 
dažādiem konkrētiem programmas 
mērķiem.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērst un apkarot visu veidu 
vardarbību pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm, kā arī vardarbību pret citām 
riska grupām;

(a) novērst un apkarot visus bērnu, 
jauniešu un sieviešu aizskaršanas un 
vardarbības pret tiem veidus, kā arī 
vardarbību pret citām riska grupām, kas 
notiek tiešsaistē un/vai fiziskajā pasaulē, 
tostarp darba vietās un sabiedriskās 
vietās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas
īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam pašreizējās cenās ir 
[641 705 000] EUR.

1. Programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir EUR 1 627 000 000 
2018. gada cenās 
(EUR 1 834 000 000 pašreizējās cenās).

Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018.gada 13. septembra lēmumu šis kompromisa 
grozījums atspoguļo jaunāko DFS līdzekļu sadalījumu pa programmām, ko DFS referenti 
ierosinājuši pieņemt balsojumā attiecībā uz starpposma ziņojuma projektu par priekšlikumu 
Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja 
attiecībā uz vienošanos.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbība, kurai šajā programmā 
piešķirts finansējums, var saņemt 
finansējumu arī no jebkuras citas 
Savienības programmas, tostarp no dalītas 
pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka 
finansējums neattiecas uz tām pašām 
izmaksām. [Kumulatīvais finansējums 
nedrīkst pārsniegt darbības kopējās 
attiecināmās izmaksas, un dažādu 
Savienības programmu atbalstu var 
aprēķināt proporcionāli].

1. Darbība, kurai šajā programmā 
piešķirts finansējums, var saņemt 
finansējumu arī no jebkuras citas 
Savienības programmas, tostarp no dalītas 
pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka 
finansējums neattiecas uz tām pašām 
izmaksām un ka ir novērsta dubulta 
finansējuma iegūšana no fondiem, skaidri 
norādot finansējuma avotus katrai 
izdevumu kategorijai saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu. 
[Kumulatīvais finansējums nedrīkst 
pārsniegt darbības kopējās attiecināmās 
izmaksas, un dažādu Savienības 
programmu atbalstu var aprēķināt 
proporcionāli].

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darba programmu Komisija pieņem 
ar īstenošanas aktu. Minēto īstenošanas 
aktu pieņem saskaņā ar 19. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

2. Darba programmu Komisija pieņem 
ar deleģēto aktu. Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
16. pantu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 2. pantā izklāstīto konkrēto 
mērķu sasniegšanu.

1. Rādītājus, ar kuriem ziņo par 
programmas virzību ceļā uz 2. pantā 
izklāstīto konkrēto mērķu sasniegšanu, ja 
iespējams, vāc dalījumā pa dzimumiem.
The list of indicators are set out in Annex 
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II.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izvērtēšanu veic savlaicīgi, lai tās 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

1. Izvērtēšana notiek, integrējot 
dzimumu līdztiesības aspektu, tajā ir 
atsevišķa nodaļa par katru sadaļu un to
veic savlaicīgi, lai tās rezultātus varētu 
ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 13. un 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga, tādējādi parādot Savienības 
pievienoto vērtību un palīdzot Komisijai 
tās īstenotajos datu vākšanas centienos, 
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lai uzlabotu budžeta pārredzamību.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas, kas minēta 2. panta 2. 
punktā, konkrētie mērķi tiks sasniegti, 
atbalstot jo īpaši šādas darbības:

Programmas, kas minēta 2. panta 2. 
punktā, konkrētie mērķi tiks sasniegti, 
atbalstot jo īpaši šādas darbības vietējā, 
reģionālā, valsts un Eiropas līmenī:

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) analītiskas un uzraudzības darbības1  
nolūkā uzlabot izpratni par situāciju 
dalībvalstu un ES līmenī jomās, uz kurām 
attiecas programma, kā arī nolūkā uzlabot 
ES tiesību aktu un politikas īstenošanu.

(c) analītiskas un uzraudzības darbības1  
nolūkā uzlabot izpratni par situāciju 
dalībvalstu un ES līmenī jomās, uz kurām 
attiecas programma, kā arī nolūkā uzlabot 
ES tiesību aktu un politikas īstenošanu.

_______________ _______________

1 Šīs darbības ir, piemēram, datu un 
statistikas vākšana, kopēju metodoloģiju 
un, vajadzības gadījumā, rādītāju vai 
kritēriju izstrāde, pētījumi, izpēte, analīze 
un apsekojumi, izvērtējumi, ietekmes 
novērtējumi, ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana,

1 Šīs darbības ir, piemēram, datu un 
statistikas vākšana dalījumā pēc dzimuma 
un vecuma; kopēju metodoloģiju un, 
vajadzības gadījumā, rādītāju vai kritēriju 
izstrāde, pētījumi, izpēte, analīze un 
apsekojumi, izvērtējumi, ietekmes 
novērtējums, ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) dažādu tautību un kultūru eiropiešu 
apvienošana, dodot viņiem iespēju 
piedalīties pilsētu sadraudzības pasākumos;

(g) dažādu tautību un kultūru eiropiešu 
apvienošana, dodot viņiem iespēju 
piedalīties pilsētu sadraudzības pasākumos, 
tostarp mazos divpusējos dvīņošanas 
projektos un pilsētu tīklā;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) aktīvākas līdzdalības 
demokrātiskākas Savienības veidošanā, kā 
arī izpratnes veicināšana un uzlabošana
par tiesībām un vērtībām, to panākot ar 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām;

(h) aktīvas līdzdalības demokrātiskākas 
Savienības veidošanā veicināšana un 
uzlabošana, kā arī tiesību un vērtību 
apzināšanās, to panākot ar atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
vietējām un reģionālajām iestādēm, kā arī 
to pārstāvju apvienībām;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) Eiropas tīklu jaudas attīstīšana 
nolūkā veicināt un turpmāk izstrādāt 
Savienības tiesību aktus, politikas mērķus 
un stratēģijas, kā arī atbalsts pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas aktīvi 
darbojas jomās, uz kurām attiecas 
programma;

(j) Eiropas tīklu jaudas attīstīšana ar 
daudzgadu darbības dotācijām nolūkā 
veicināt un turpmāk izstrādāt Savienības 
tiesību aktus, politikas mērķus un 
stratēģijas un atbalsts pilsoniskajai 
sabiedrībai, kā arī vietējām un 
reģionālajām iestādēm un to pārstāvju 
apvienībām, kas aktīvi darbojas jomās, uz 
kurām attiecas programma.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
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I pielikums – 1. daļa – ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) valstu kontaktpunktu (VKP) 
stiprināšana un labāku sinerģiju radīšana 
starp politikas attīstību pilsonības jomā, 
programmas mērķiem un VKP un 
saņēmēju darbu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – kb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(kb) to tiešsaistes platformu 
stiprināšana, kas atspoguļo atbalsta 
saņēmēju izstrādātos projektus, kā arī 
sniedz norādījumus potenciālajiem 
atbalsta saņēmējiem, izplata projekta 
rezultātus un uzlabo pamanāmību un 
turpmāko rīcību.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – kc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(kc) turpmāks atbalsts kritiskām, bet 
konstruktīvām viedokļu apmaiņām, kas 
pievēršas Eiropas iedzīvotāju ikdienas 
dzīves problēmām, piemēram:
nodarbinātībai, migrantu integrācijai, 
mājokļiem, mobilitātei vai izglītībai.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
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II pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu pārraudzīs, pamatojoties uz 
rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu 
pakāpi, kādā Programmas vispārējie un 
konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz 
minimumam samazinātu administratīvo 
slogu un izmaksas.  Šim nolūkam tiks vākti 
dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju 
kopumu.

Programmu pārraudzīs, pamatojoties uz 
rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu 
pakāpi, kādā Programmas vispārējie un 
konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz 
minimumam samazinātu administratīvo 
slogu un izmaksas. Šim nolūkam tiks vākti 
dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju 
kopumu, kuri, ja iespējams, būtu jādala 
pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes:

Pamatojums

Iepriekš minēto kategoriju īpaša izdalīšana programmas ietvaros palīdzētu konkrētā veidā 
integrēt dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēku skaits, kas bija iesaistīti To cilvēku skaits dalījumā pēc dzimuma 
un vecuma, kas bija iesaistīti:

(i) apmācību pasākumos; (i) apmācību pasākumos;

(ii) savstarpējās mācībās un apmaiņā ar 
labu praksi;

(ii) savstarpējās mācībās un apmaiņā ar 
labu praksi;

(iii) izpratnes veidošanas, informēšanas un 
informācijas izplatīšanas darbībās.

(iii) izpratnes veidošanas, informēšanas un 
informācijas izplatīšanas darbībās.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija katru gadu publicē arī šādus 
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iznākuma rādītājus:

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumu skaits un finansēto darbību 
skaits no katra 9. panta 1. punktā minētā 
saraksta un no katras sadaļas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzēju prasītais 
finansējums, kas ir piešķirts saistībā ar 
katru 9. panta 1. punktā minēto sarakstu 
un katru sadaļu.
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