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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2018 m. gegužės 2 d. priimtame 
komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas 
Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir 
gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė 
programa“26 Komisija ragino kitoje 
finansinėje programoje labiau orientuotis į 
jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai 
padidinti 2014–2020 m. programą 
„Erasmus+“ – vieną ryškiausių Sąjungos 
sėkmės pavyzdžių. Naujojoje programoje 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių 
jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų 
padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį 
mokytis ar dirbti;

(8) 2018 m. gegužės 2 d. priimtame 
komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas 
Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir 
gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė 
programa“26 Komisija ragino kitoje 
finansinėje programoje labiau orientuotis į 
jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai 
padidinti 2014–2020 m. programą 
„Erasmus+“ – vieną ryškiausių Sąjungos 
sėkmės pavyzdžių. Savo 2018 m. kovo 
14 d. rezoliucijoje dėl kitos daugiametės 
finansinės programos Europos 
Parlamentas skatino programos biudžetą 
padidinti trigubai. Naujojoje programoje 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių 
jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų 
padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį 
mokytis ar dirbti;

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) komunikate „Europinės tapatybės 
stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ 
Komisija pabrėžė esminį švietimo, kultūros 
ir sporto vaidmenį skatinant aktyvų 
jaunosios kartos pilietiškumą ir bendras 

(17) komunikate „Europinės tapatybės 
stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ 
Komisija pabrėžė esminį švietimo, kultūros 
ir sporto vaidmenį skatinant aktyvų 
jaunosios kartos pilietiškumą ir bendras 
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vertybes. Europinės tapatybės stiprinimas 
ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose 
procesuose skatinimas turi lemiamos 
svarbos Europos ateičiai ir mūsų 
demokratinėms visuomenėms. Studijos, 
mokymasis, darbas, dalyvavimas jaunimo 
ir sporto veikloje užsienyje padeda stiprinti 
europinę tapatybę ir jos įvairovę, puoselėti 
priklausymo kultūrinei bendruomenei 
jausmą ir skatinti aktyvų visų amžiaus 
grupių asmenų pilietiškumą. Judumo 
veiklos dalyviai turėtų įsitraukti į savo 
vietos bendruomenės ir priimančiosios 
bendruomenės veiklą ir dalytis patirtimi. 
Taip pat turėtų būti remiama veikla, 
susijusi su visų kūrybiškumo aspektų 
stiprinimu švietimo, mokymo ir jaunimo 
srityse ir svarbiausių asmeninių gebėjimų 
plėtote;

vertybes. Europinės tapatybės stiprinimas 
ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose 
procesuose skatinimas turi lemiamos 
svarbos Europos ateičiai ir mūsų 
demokratinėms visuomenėms. Studijos, 
mokymasis, darbas, dalyvavimas jaunimo 
ir sporto veikloje užsienyje padeda stiprinti 
europinę tapatybę ir jos įvairovę, puoselėti 
priklausymo kultūrinei bendruomenei 
jausmą ir skatinti aktyvų visų amžiaus 
grupių asmenų pilietiškumą. Taigi 
programoje siekiama atsižvelgti į Europos 
visuomenės įvairovę etninės kilmės, lyties, 
įgūdžių, socialinės padėties ir geografijos 
požiūriais. Judumo veiklos dalyviai turėtų 
įsitraukti į savo vietos bendruomenės ir 
priimančiosios bendruomenės veiklą ir 
dalytis patirtimi. Taip pat turėtų būti 
remiama veikla, susijusi su visų 
kūrybiškumo aspektų stiprinimu švietimo, 
mokymo ir jaunimo srityse ir svarbiausių 
asmeninių gebėjimų plėtote;

Pagrindimas

ES programos, skirtos visoms Europos visuomenės grupėms, yra ekonomiškai naudingiausios, 
visų pirma atsižvelgiant į ES vertybių ir lygių galimybių skatinimą, todėl dėl dalyvavimo šiose 
programose turėtų būti rengiami pranešimai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Programa turėtų prisidėti prie 
įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir 
pripažinimo didinimo, taip pat prie 
mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų 
vienetų perkėlimo, kad būtų geriau 
užtikrinama kokybė ir remiamas 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir 
orientavimas. Šiuo tikslu Programa taip pat 
turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos 
lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, 

(28) Programa turėtų prisidėti prie 
įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir 
pripažinimo didinimo, taip pat prie 
mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų 
vienetų perkėlimo, kad būtų geriau 
užtikrinama kokybė ir remiamas 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir 
orientavimas. Nacionalinės sistemos visų 
pirma turėtų būti suderinamos profesinio 
mokymo srityje, kad, turint mintyje 
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kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams 
visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi 
trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti 
tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo 
sričių ir formalios bei neformalios 
aplinkos;

judumą ES viduje ir iš trečiųjų šalių, 
dalyvaujančių programoje „Erasmus“, 
būtų išduodami diplomai ir patvirtinami 
bei pripažįstami įgyti įgūdžiai ir 
kvalifikacija. Šiuo tikslu Programa taip pat 
turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos 
lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, 
kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams 
visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi 
trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti 
tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo 
sričių ir formalios bei neformalios 
aplinkos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) svarbu skatinti mokymą, mokymąsi 
ir mokslinius tyrimus Europos integracijos
srityje, taip pat skatinti diskusijas šiais 
klausimais aukštojo mokslo ir kitose 
švietimo ir mokymo sistemos srityse 
remiant „Jean Monnet“ veiksmus. Šiais 
laikais, kai kvestionuojamos bendros 
vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga ir 
kurios yra neatskiriama europinės 
tapatybės dalis, o piliečių dalyvavimo lygis 
yra menkas, labai svarbu ugdyti europinės 
tapatybės jausmą ir įsipareigojimą. 
Programa turėtų toliau prisidėti prie 
Europos integracijos studijų meistriškumo 
plėtotės;

(31) svarbu skatinti mokymą, mokymąsi 
ir mokslinius tyrimus Europos integracijos, 
istorijos ir pilietiškumo srityse, taip pat 
skatinti diskusijas šiais klausimais aukštojo 
mokslo ir kitose švietimo ir mokymo
sistemos srityse remiant „Jean Monnet“ 
veiksmus. Šiais laikais, kai 
kvestionuojamos bendros vertybės, 
kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios yra 
neatskiriama europinės tapatybės dalis, o 
piliečių dalyvavimo lygis yra menkas, labai 
svarbu ugdyti europinės tapatybės ir 
europinio pilietiškumo jausmą ir stiprinti
įsipareigojimą. Programa turėtų toliau 
prisidėti prie Europos integracijos, istorijos 
ir pilietiškumo studijų meistriškumo 
plėtotės;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu (32) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
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kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio
skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų 
veiklai, kuria siekiama klimato politikos 
tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar 
peržiūrą;

kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie bendro 
tikslo 2021–2027 m. DFP laikotarpiu
skirti bent 25 proc. Sąjungos biudžeto 
išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato 
politikos tikslų ir prie siekio kuo greičiau 
– vėliausiai nuo 2027 m. – nusistatyti 
metinį tikslą skirti 30 proc. šių išlaidų. 
Rengiant ir įgyvendinant Programą bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar 
kartą vertinami atliekant vertinimą ar 
peržiūrą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Parlamento nustatytą klimato srities išlaidų tikslą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šiame reglamente nustatomas 
Programos finansinis paketas, kuris 
Europos Parlamentui ir Tarybai yra 
svarbiausias orientacinis dydis metinės 
biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip 
apibrėžta [reference to be updated as 
appropriate] Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo34 17 punkte;

(33) šiame reglamente nustatomas 
Programos finansinis paketas, kuris 
Europos Parlamentui ir Tarybai yra 
svarbiausias orientacinis dydis metinės 
biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip 
apibrėžta [atitinkamai atnaujinti nuorodą]
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo34

17 punkte. Reikėtų užtikrinti, kad nuo 
2021 m. būtų iš esmės padidintas 
Programos metinis biudžetas, palyginti su 
2014–2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje jai numatytu biudžetu, o 
vėliau būtų užtikrintas laipsniškas 
linijinis metinių dotacijų didinimas. Tai 
padėtų užtikrinti, kad nuo pat 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
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programos pradžios Programoje galėtų 
dalyvauti kuo daugiau asmenų;

__________________ __________________

34 OL L […], […], p. […]. 34 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios 
vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti 
žinių neformaliojo ar savaiminio 
mokymosi būdu. Jis gali būti papildytas 
tokiomis priemonėmis kaip kalbinė 
pagalba ir mokymas ir (arba) e. mokymasis 
ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam 
tikrais atvejais gali būti mokomasi 
naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijų priemonėmis;

2) judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios 
vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti 
žinių neformaliojo ar savaiminio 
mokymosi, įskaitant pakaitinį mokymąsi,
būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis 
priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir 
mokymas ir (arba) e. mokymasis ir 
virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais 
atvejais gali būti mokomasi naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijų 
priemonėmis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) profesinės mokyklos moksleivis –
asmuo, besimokantis pagal pirminio ar 
tęstinio profesinio mokymo programą 
pradedant vidurinio ir baigiant povidurinio 
lavinimo lygmeniu. Terminas taip pat 
apima asmenis, neseniai baigusius tokias 
programas;

9) profesinės mokyklos moksleivis –
asmuo, besimokantis pagal pirminio, 
tęstinio ar pakaitinio profesinio mokymo 
programą pradedant vidurinio ir baigiant 
povidurinio lavinimo lygmeniu. Terminas 
taip pat apima asmenis, neseniai baigusius 
tokias programas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti asmenų judumą mokymosi 
tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, 
meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas 
organizacijų ir švietimo ir mokymo 
politikos lygmeniu;

a) skatinti asmenų judumą mokymosi 
tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, 
meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas 
organizacijų ir švietimo, mokymo, 
europinio pilietiškumo ugdymo ir istorijos
mokymo politikos lygmeniu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
30 000 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. Programos įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
41 097 000 000EUR 2018 m. kainomis 
(46 758 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Pagrindimas

Siūloma, kad finansinis paketas būtų iš dalies pakeistas atsižvelgiant į kovo 14 d. ir gegužės 
30 d. EP rezoliucijas dėl kitos daugiametės finansinės programos, remiantis preliminariu 
techniniu paskirstymu pagal programas, kurį būtų galima toliau tikslinti, atsižvelgiant į 
bendrą EP poziciją, išdėstytą tose rezoliucijose, ir bendrą 1,3% 27 ES valstybių narių BNP 
lygį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 24 940 000 000 EUR – švietimo ir 
mokymo srities veiklai; iš jų:

a) 83,14 proc. 1 dalyje numatytos 
sumos – švietimo ir mokymo srities 
veiklai; iš jų:

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) bent 8 640 000 000 EUR turėtų būti 
skirti aukštojo mokslo srities veiklai, 
nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

1) bent 28,8 proc. 1 dalyje numatytos 
sumos turėtų būti skirta aukštojo mokslo 
srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a 
punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) bent 5 230 000 000 EUR turėtų būti 
skirti profesinio mokymo srities veiklai, 
nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

2) bent 17,43 proc. 1 dalyje 
numatytos sumos turėtų būti skirta
profesinio mokymo srities veiklai, 
nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) bent 3 790 000 000 EUR turėtų būti 
skirti mokyklinio ugdymo srities veiklai, 
nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

3) bent 12,63 proc. 1 dalyje 
numatytos sumos turėtų būti skirta
mokyklinio ugdymo srities veiklai, 
nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) bent 1 190 000 000 EUR turėtų būti 
skirti suaugusiųjų švietimo srities veiklai, 
nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

4) bent 3,97 proc. 1 dalyje numatytos 
sumos turėtų būti skirta suaugusiųjų 
švietimo srities veiklai, nurodytai 4 
straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 450 000 000 EUR turėtų būti skirti
„Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 
straipsnyje;

5) 1,5 proc. 1 dalyje numatytos sumos
turėtų būti skirta „Jean Monnet“ veiklai, 
nurodytai 7 straipsnyje;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 100 000 000 EUR turėtų būti 
skirti jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–
10 straipsniuose;

b) 10,33 proc. 1 dalyje numatytos 
sumos turėtų būti skirta jaunimo srities 
veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 550 000 000 EUR turėtų būti skirti
sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 
straipsniuose, ir

c) 1,83 proc. 1 dalyje numatytos 
sumos turėtų būti skirta sporto srities 
veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bent 960 000 000 EUR nacionalinių 
agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

d) bent 3,2 proc. 1 dalyje numatytos 
sumos nacionalinių agentūrų veiklos 
išlaidoms padengti.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Apie Programai skirtus ir iš 
trečiųjų šalių gautus ir (arba) pagal kitas 
Sąjungos priemones skirtus finansinius 
įnašus kasmet bus pranešama Tarybai ir 
Parlamentui kaip Sąjungos biudžeto 
valdymo institucijai.

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įnašai ir įnašai iš kitų priemonių, nepriklausančių ES biudžetui. Biudžeto 
valdymo institucija ir atsakingi komitetai turėtų būti informuojami apie šių įnašų dydį, 
siekiant veiksmingiau įvertinti programų apimtį ir poveikį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Vertinant Programą bus atliekama 
dalyvavimo Programoje analizė pagal lytį, 
etninę kilmę, kompetenciją, socialinę 
padėtį ir Sąjungos geografiją, kad būtų 
kuo geriau apibrėžti programos 
ekonominis naudingumas, taikymo sritis 
ir aktualumas ir kuo labiau atsižvelgiama 
į Europos visuomenės įvairovę.

Pagrindimas

ES programos, skirtos visoms Europos visuomenės grupėms, yra ekonomiškai naudingiausios, 
visų pirma atsižvelgiant į ES vertybių ir lygių galimybių skatinimą, todėl dėl dalyvavimo šiose 
programose turėtų būti rengiami pranešimai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija atsako už nacionalinių 
agentūrų valdomų Programos veiksmų ir 
veiklos priežiūros kontrolę. Ji nustato 
būtiniausius reikalavimus, susijusius su 
nacionalinės agentūros ir nepriklausomos 
audito įstaigos vykdoma kontrole.

2. Komisija atsako už nacionalinių 
agentūrų valdomų Programos veiksmų ir 
veiklos priežiūros kontrolę. Ji, 
atsižvelgdama į nacionalinių viešųjų 
finansų vidaus kontrolės sistemas, nustato 
būtiniausius reikalavimus, susijusius su 
nacionalinės agentūros ir nepriklausomos 
audito įstaigos vykdoma kontrole.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant Programą siekiama 
užtikrinti bendrą nuoseklumą ir 
papildomumą su kita atitinkama Sąjungos 
politika, programomis ir fondais, ypač su 
tais, kurie yra susiję su švietimu ir 
mokymu, kultūra ir žiniasklaida, jaunimu ir 
solidarumu, užimtumu ir socialine 
įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pramone ir įmonėmis, 
skaitmenine politika, žemės ūkiu ir kaimo 
plėtra, aplinkosauga ir klimatu, sanglauda, 
regionine politika, migracija, saugumu ir 
tarptautiniu bendradarbiavimu ir 
vystymusi.

1. Įgyvendinant Programą siekiama 
užtikrinti bendrą nuoseklumą ir 
papildomumą su kita atitinkama Sąjungos 
politika, programomis ir fondais, ypač su 
tais, kurie yra susiję su švietimu ir 
mokymu, kultūra ir žiniasklaida, jaunimu ir 
solidarumu, užimtumu ir socialine 
įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pramone ir įmonėmis, 
skaitmenine politika, žemės ūkiu ir kaimo 
plėtra, aplinkosauga ir klimatu, sanglauda, 
regionine politika, migracija, saugumu ir 
tarptautiniu bendradarbiavimu ir 
vystymusi. Tokiomis aplinkybėmis, 
siekiant laikytis reikalavimo supaprastinti 
procedūras, paraiškų nagrinėjimo 
procedūros bus sujungtos. 
Administracinių procedūrų našta turi būti 
gerokai sumažinta.
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