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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis 
vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Kadangi Europos šalių 
visuomenės pastaruoju metu susiduria su ekstremizmu ir susiskaldymu, kvestionuojančiais 
idėją kurti atvirą ir įtraukią visuomenę, Komisija priėjo prie išvados, kad dabar šias vertybes 
skatinti ir stiprinti yra svarbiau nei kada nors anksčiau. Be to, žmonės vis dar kenčia nuo 
diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir 
lytinės orientacijos, o moterys, vaikai ir kitos rizikos grupės kasdien patiria smurtą. Jie taip 
pat nepakankamai žino apie ES vertybes ir savo, kaip piliečių, teises, o kai kurie jas netgi 
kvestionuoja.

Komisija nustatė, jog iki šiol šiai sričiai skirtų fragmentiško pobūdžio ir ribotų išteklių 
nepakanka visoms šioms problemoms spręsti, ir todėl juos sujungė į naują Teisių ir vertybių 
programą, kuri bus finansuojama pagal naują Teisingumo, teisių ir vertybių fondą, iš viso 
skiriant 641 705 000 EUR. Pasiūlymas dėl reglamento dėl Teisių ir vertybių programos buvo 
paskelbtas 2018 m. gegužės 30 d.

Naujoje pasiūlytoje programoje sujungtos dvi jau veikiančios finansavimo programos: Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa ir programa „Europa piliečiams“. Pagrindinis naujosios 
programos tikslas – saugoti ir skatinti ES sutartyse ir ES pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtintas teises ir vertybes. Šis bendrasis tikslas bus pasiektas įgyvendinus tris konkrečius 
tikslus:

• lygybės ir teisių skatinimas (Lygybės ir teisių paprogramė): sutelkti dėmesį į 
nelygybės ir diskriminacijos prevenciją ir kovą su ja, remti visapusišką lyčių lygybės principo 
skatinimo ir jo integravimo bei kovos su diskriminacija politiką, taip pat politiką, kuria 
siekiama kovoti su rasizmu ir visų formų netolerancija, ginti ir skatinti vaiko teises, neįgaliųjų 
teises, Sąjungos piliečių teises ir teisę į asmens duomenų apsaugą;

• piliečių aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame Sąjungos gyvenime skatinimas 
(Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė), sutelkti dėmesį į tai, kaip didinti piliečių 
informuotumą apie Sąjungą, jos istoriją, kultūros paveldą ir įvairovę, skatinti įvairių šalių 
piliečių mainus ir bendradarbiavimą;

• kovoti su visų formų smurtu (programos „Daphne“ paprogramė): sutelkti dėmesį į 
visų formų smurto prieš vaikus, jaunimą, moteris ir kitas rizikos grupes prevenciją ir kovą su 
jais, taip pat remti ir ginti nuo tokio smurto nukentėjusius asmenis.

Metodika

Europos Parlamente pagrindinis šios srities komitetas yra LIBE. EMPL komitetas teikia 
nuomonę pagal 53 straipsnį.



PE627.615v02-00 4/31 AD\1166737LT.docx

LT

Svarbiausios nuomonės referentės nuomonėje išdėstytos pastabos

• Pervadinti programą į „Teisių, lygybės ir vertybių programą“, kad būtų išreikštas ES 
siekis užtikrinti lygybę visiems.

• Performuluoti pagrindinį programos tikslą, kad būtų pabrėžiama lygybė ir teisės kaip 
tikslai, kurie jau yra teksto 3 konstatuojamojoje dalyje: Pagrindinis tikslas – puoselėti ir 
palaikyti teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir demokratinę visuomenę.

• Išplėsti naujos programos taikymo sritį, atsižvelgiant į ESF +, t. y. kad ji būtų taikoma 
žmonėms.

• Užtikrinti, kad per kitą programavimo laikotarpį kovai su rasizmu ir neapykantą 
kurstančiomis kalbomis internete būtų skiriamas deramas dėmesys.

• Atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo naujasis BDAR, reikėtų ypatingą dėmesį skirti 
apsaugai, susijusia su duomenų tvarkymu darbo santykių srityje, atsižvelgiant į šių duomenų 
neskelbtinumą.

• Reikalavimus atitinkančių veiksmų sąrašą perkelti į pagrindinį teisės aktą, tokia svarbi 
teisės akto dalis negali būti pateikiama priede! Todėl siūloma į tekstą įtrauki naują 9a straipsnį 
ir visą I priedo sąrašą perkelti į šį naują straipsnį.

• Pagal šią programą turėtų būti užtikrintas finansavimas EQUINET, nes tai yra teisės 
aktais įsteigtų įstaigų, veikiančių kartu įgyvendinant ir stebint ES teisės aktus, kuriems 
taikoma ši programa, tinklas.

• Nuomonės referentė siūlo atnaujinti veiklos rūšių sąrašą. Jos galva, svarbiausi 
klausimai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra šie:

– veiksmai turėtų būti susiję ne tik su žinių gerinimu, bet ir su programai 
aktualaus acquis naudojimu;

– stiprinti kūrybiškus veiksmų aspektus, nes, remiantis jos patirtimi, tie veiksmai 
paprastai būna veiksmingi ir efektyvūs siekiant programos tikslų, kaip nustatyta 2 straipsnyje;

– sugrąžinti į sąrašą tuos veiksmus, kurie šiuo metu remiami, bet neįtraukti į 
naująjį pasiūlymą dėl pagrindinių veikėjų rėmimo ir dėl mokomosios medžiagos.

• Galiausiai nuomonės referentė siūlo II priede aiškiai atskirti rezultatų rodiklius ir 
našumo rodiklius ir pateikia pasiūlymų dėl našumo rodiklių, kurie turėtų būti įtraukti į 
pranešimą.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sąjunga turėtų toliau puoselėti ir 
propaguoti teises ir vertybes, išvardytas 
Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 
straipsniuose, taip pat ir laikydamasi 
teisės aktų, kuriuose šios vertybės 
išsamiau apibrėžiamos, visų pirma 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo 
ir profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus, ir laikydamasi ES šalies 
įsipareigojimų, prisiimtų pagal JT 
neįgaliųjų teisių konvenciją, ir 
vadovaudamasi tarpinstitucine 
deklaracija dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio (2017/C 428/09), taip pat 2008 m. 
balandžio 19 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl poreikio parengti Europos 
vertybių priemonę siekiant remti pilietinės 
visuomenės organizacijas, 
propaguojančias pagrindines vertybes 
Europos Sąjungoje vietos ir nacionaliniu 
lygmeniu (2018/2619(RSP);

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šios teisės ir vertybės turi būti 
toliau skatinamos ir įgyvendinamos, jomis 
turi dalytis piliečiai ir tautos visoje 
Sąjungoje ir jos turi būti ES projekto 
pagrindas. Todėl Sąjungos biudžete 
sukuriamas naujas Teisingumo, teisių ir 
vertybių fondas, kurį sudaro Teisių ir 
vertybių ir Teisingumo programos. Dabar, 
kai Europos visuomenėms kyla 
ekstremizmo, radikalizmo ir susiskaldymo 
pavojai, kaip niekada svarbu skatinti, 
tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES 
vertybes: žmogaus teises, pagarbą 
žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, 
lygybę ir teisinę valstybę. Tai turės didelį 
tiesioginį poveikį politiniam, socialiniam, 
kultūriniam ir ekonominiam ES 
gyvenimui. Naujojo fondo dalimi 
tapsiančios Teisingumo programos lėšomis 
bus toliau remiama Sąjungos teisingumo 
erdvės plėtra ir tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas. Teisių ir vertybių 
programoje bus sujungtos 2014–2020 m. 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1381/20138, ir 
programa „Europa piliečiams“, nustatyta 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 390/20149

(toliau – ankstesnės programos);

(2) šių teisių ir vertybių negalima 
laikyti savaime suprantamu dalyku ir jos
turi būti toliau ginamos, skatinamos,
įgyvendinamos ir jomis turi dalytis 
piliečiai ir tautos visoje Sąjungoje ir jos 
turi būti ES projekto pagrindas. Todėl 
Sąjungos biudžete sukuriamas naujas 
Teisingumo, teisių ir vertybių fondas, kurį 
sudaro Teisių ir vertybių ir Teisingumo 
programos. Dabar, kai Europos 
visuomenėms kyla ekstremizmo, 
radikalizmo ir susiskaldymo pavojai bei vis 
dar neišspręstos netolerancijos ir 
diskriminacijos problemos, kaip niekada 
svarbu skatinti, tvirtinti ir ginti teisingumą, 
teises, ES vertybes ir teisinę valstybę, nes 
tai yra neatskiriama nuo pačios 
demokratijos ir jos veiksmingumo sąlyga. 
Skatinant ir remiant žmogaus teises, 
pagarbą žmogaus orumui, laisvę, 
demokratiją, lygybę ir teisinę valstybę bus 
daromas didelis tiesioginis poveikis
politiniam, socialiniam, kultūriniam ir 
ekonominiam ES gyvenimui. Naujojo 
fondo dalimi tapsiančios Teisingumo 
programos lėšomis bus toliau remiama 
Sąjungos teisingumo erdvės plėtra ir 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Teisių 
ir vertybių programoje bus sujungtos 
2014–2020 m. Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programa, nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
1381/20138, ir programa „Europa 
piliečiams“, nustatyta Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 390/20149 (toliau – ankstesnės 
programos);

_________________________________ __________________________________

8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa 2014–
2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 
28, p. 62).

8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa 2014–
2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 
28, p. 62).

9 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 

9 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 
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nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio 
programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 
2014 4 17, p. 3).

nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio 
programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 
2014 4 17, p. 3).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 
fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 
programos pagrindinį dėmesį skirs 
žmonėms ir subjektams, kurie padeda 
užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir 
turtingos įvairovės gyvybingumą. 
Pagrindinis tikslas – puoselėti ir palaikyti 
teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir 
demokratinę visuomenę. Tai, be kita ko, 
apima dinamišką pilietinę visuomenę, 
skatinančią žmonių demokratinį, pilietinį 
ir socialinį dalyvavimą bei puoselėjančią 
turtingą Europos visuomenės įvairovę, 
grindžiamą mūsų bendra istorija ir 
atmintimi. Europos Sąjungos sutarties 11 
straipsnyje toliau nurodyta, kad institucijos 
atitinkamomis priemonėmis suteikia 
piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms galimybę skelbti nuomones 
apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 
jomis keistis;

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 
fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 
programos dėmesį skirs žmonėms ir 
subjektams, kurie padeda remti, skleisti ir 
ginti bendras mūsų vertybes, teises ir 
turtingą įvairovę, išsaugant jų
gyvybingumą. Pagrindinis tikslas – ginti, 
puoselėti ir palaikyti teisėmis grindžiamą, 
lygią, įtraukią ir demokratinę visuomenę, 
įskaitant dinamišką pilietinę visuomenę.
Finansuojama veikla turėtų būti siekiama 
skatinti žmonių demokratinį, pilietinį ir 
socialinį dalyvavimą bei puoselėjančią 
turtingą Europos visuomenės valstybių 
narių viduje ir tarp skirtingų valstybių 
narių įvairovę, grindžiamą mūsų 
bendromis vertybėmis, istorija ir 
atmintimi. Europos Sąjungos sutarties 11 
straipsnyje toliau nurodyta, kad institucijos 
atitinkamomis priemonėmis suteikia 
piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms galimybę skelbti nuomones 
apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 
jomis keistis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Teisių ir vertybių programa (toliau 
– Programa) turėtų padėti plėtoti sąveiką, 
kad būtų sprendžiamos bendros vertybių 

(4) Teisių ir vertybių programa 
(toliau – Programa) turėtų padėti plėtoti 
sąveiką, kad būtų sprendžiamos bendros 
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skatinimo ir apsaugos problemos ir 
pasiekiama kritinių matmenų, užtikrinančių 
konkrečius šios srities rezultatus. To turėtų 
būti pasiekta remiantis teigiama ankstesnių 
programų patirtimi. Taip būtų sudarytos 
sąlygos visapusiškai išnaudoti sąveikos 
potencialą, veiksmingiau remti susijusias 
politikos sritis ir didinti jų galimybes 
įtraukti žmones. Kad Programa būtų 
veiksminga, joje turėtų būti atsižvelgiama į 
skirtingų politikos sričių konkretų pobūdį, 
jų skirtingas tikslines grupes ir konkrečius 
poreikius, laikantis konkrečiai pritaikyto 
požiūrio;

vertybių sklaidos, skatinimo ir apsaugos 
problemos ir pasiekiama kritinių matmenų, 
užtikrinančių konkrečius šios srities 
rezultatus. To turėtų būti pasiekta remiantis 
teigiama ankstesnių programų patirtimi ir 
taip pat kuriant naujas novatoriškas 
priemones. Taip būtų sudarytos sąlygos 
visapusiškai išnaudoti sąveikos potencialą, 
veiksmingiau remti susijusias politikos 
sritis ir didinti jų galimybes įtraukti 
žmones. Kad Programa būtų veiksminga, 
joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingų 
politikos sričių konkretų pobūdį, jų 
skirtingas tikslines grupes ir konkrečius 
poreikius, laikantis konkrečiai pritaikyto 
požiūrio;

Pagrindimas

Neturėtų būti remiamasi tik esamomis priemonėmis – naujos priemonės taip pat turėtų būti 
kuriamos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant priartinti Europos Sąjungą 
prie jos piliečių reikia įvairių veiksmų ir 
suderintų pastangų. Suburiant piliečius 
miestų partnerystės projektais ar miestų 
tinklais ir remiant pilietinės visuomenės 
organizacijas Programos aprėpties 
teritorijose lengviau skatinti piliečių aktyvų 
dalyvavimą visuomenėje ir pagaliau jų 
dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 
gyvenime. Tuo pačiu metu parama veiklai, 
kuria skatinamas tarpusavio supratimas, 
įvairovė, dialogas ir pagarba kitiems 
skatina priklausymo Europai ir Europos
tapatybės jausmą, paremtą bendru Europos 
vertybių, kultūros, istorijos ir paveldo 
supratimu. Ypač svarbu skatinti stipresnį 
atokiausiuose ES regionuose gyvenančių 

(5) siekiant priartinti Europos Sąjungą 
prie jos piliečių reikia įvairių veiksmų ir 
suderintų pastangų. Suburiant piliečius 
miestų partnerystės projektais ar miestų 
tinklais ir remiant pilietinės visuomenės 
organizacijas Programos aprėpties 
teritorijose lengviau skatinti piliečių 
sąmoningumą ir aktyvų jų dalyvavimą 
visuomenėje ir pagaliau jų dalyvavimą 
demokratiniame ir socialiniame Sąjungos 
gyvenime, stiprinant socialinę įtrauktį ir 
kovojant su marginalizacija. Tuo pačiu 
metu parama veiklai, kuria skatinamas 
tarpusavio supratimas, įvairovė, dialogas ir 
pagarba kitiems skatina priklausymo 
Europai, socialinės integracijos ir 
europinės tapatybės jausmą, paremtą 
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piliečių priklausymo Sąjungai jausmą ir 
Sąjungos vertybes dėl to, kad jie gyvena 
nuošaliai ir toli nuo žemyninės Europos 
dalies;

bendru Europos vertybių, kultūros, istorijos 
ir paveldo supratimu. Ypač svarbu skatinti 
stipresnį atokiausiuose ES regionuose 
gyvenančių piliečių priklausymo Sąjungai 
jausmą ir Sąjungos vertybes dėl to, kad jie 
gyvena nuošaliai ir toli nuo žemyninės 
Europos dalies. Tarpusavio supratimo, 
dialogo ir pagarbos įvairovei vertybės 
Europos lygmeniu gali būti įtvirtinamos, 
tik jei jos yra giliai įsišaknijusios pačiose 
valstybėse narėse ir jų regionuose. Todėl 
pagal Programą šios vertybės taip pat 
turėtų būti skatinamos valstybėse narėse 
tarp įvairių nacionalinių, etninių, 
kalbinių arba religinių grupių, nuo kurių 
priklauso valstybių narių visuomenės 
kultūros turtingumas ir įvairovė;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) piliečiai taip pat turėtų geriau žinoti 
pilietybės Sąjungoje jiems užtikrinamas 
teises ir laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami, mokydamiesi, dirbdami ir 
užsiimdami savanoriška veikla kitoje 
valstybėje narėje, ir turėtų turėti galimybę 
pasitikėti, kad jie gali vienodai naudotis 
teisėmis ir tos teisės bus visapusiškai 
užtikrintos bei apsaugotos nepatiriant 
jokios diskriminacijos, kad ir kurioje 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų. Pilietinė
visuomenė turi būti remiama siekiant 
skatinti ir saugoti ES bendras vertybes bei 
didinti informuotumą apie jas pagal SESV 
2 straipsnį ir prisidedant prie veiksmingo 
naudojimosi Sąjungos teise užtikrinamomis 
teisėmis;

(7) piliečiai taip pat turėtų geriau žinoti 
visas pilietybės Sąjungoje jiems 
užtikrinamas teises, įskaitant 
nediskriminavimo nuostatas laisvo 
darbuotojų judėjimo srityje, kaip nustatyta 
SESV 45 straipsnio 2 dalyje, ir laisvai 
jaustis gyvendami, keliaudami, 
mokydamiesi, dirbdami ir užsiimdami 
savanoriška veikla kitoje valstybėje narėje,
ir turėtų turėti galimybę naudotis visomis 
savo kaip piliečių teisėmis, pasitikėti, kad 
jie gali vienodai naudotis tomis teisėmis, 
įskaitant jų socialines teises, ir tos teisės 
bus visapusiškai užtikrintos bei apsaugotos 
nepatiriant jokios diskriminacijos dėl kokių 
nors priežasčių, kad ir kurioje Sąjungos 
vietoje jie atsidurtų. Be to, atsižvelgiant į 
tai, kad dalis valstybių narių pilietinės 
visuomenės šiuo metu susiduria su 
įvairiais sunkumais, pilietinę visuomenę ir 
ypač pilietinės visuomenės organizacijas 
reikia remti siekiant skatinti ir saugoti ES 



PE627.615v02-00 10/31 AD\1166737LT.docx

LT

bendras vertybes bei didinti informuotumą 
apie jas pagal SESV 2 straipsnį ir 
prisidedant prie veiksmingo naudojimosi 
Sąjungos teise užtikrinamomis teisėmis, 
ypač atsižvelgiant į Chartiją;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vyrų ir moterų lygybė yra 
pagrindinė vertybė ir vienas iš Europos 
Sąjungos siekių. Moterų diskriminacija ir 
nevienodas požiūris į moteris pažeidžia 
pagrindines jų teises ir užkerta kelia jų 
visapusiškam politiniam, socialiniam ir 
ekonominiam dalyvavimui visuomenėje. 
Be to, esamos struktūrinės ir kultūrinės 
kliūtys trukdo pasiekti tikrą lyčių lygybę. 
Todėl viena iš esminių Sąjungos veiklos 
rūšių, kuria skatinamas ekonomikos 
augimas, yra lyčių lygybės skatinimas 
visoje Sąjungos veikloje, ir tai turi būti 
remiama pagal Programą;

(8) vyrų ir moterų lygybė yra 
pagrindinė vertybė ir vienas iš Europos 
Sąjungos siekių. SESV 8 straipsnyje 
Sąjungai nustatyta užduotis visose veiklos 
srityse siekti pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir veiksmingai 
skatinti jų lygybę. Bet kokio asmens
diskriminacija ir nevienodas požiūris dėl 
lyties ir (arba) lytinės tapatybės pažeidžia 
pagrindines jų teises ir užkerta kelia jų 
visapusiškam politiniam, socialiniam ir 
ekonominiam dalyvavimui visuomenėje. 
Be to, esamos struktūrinės ir kultūrinės 
kliūtys trukdo pasiekti tikrą lyčių lygybę. 
Todėl viena iš esminių Sąjungos veiklos 
rūšių, kuria skatinamas ekonomikos 
augimas, yra lyčių lygybės skatinimas 
visose Sąjungos veiklos srityse, įskaitant 
darbo ir užimtumo sritis, kuriose vis dar 
diskriminuojama dėl darbo užmokesčio 
dydžio ir galimybės patekti į darbo rinką,
ir lyčių lygybės integravimas į jas ir tai 
turėtų būti remiama pagal Programą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užkirsti kelią visoms (10) siekiant užkirsti kelią visų formų 
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smurto formoms ir kovoti su juo bei 
apsaugoti aukas reikia tvirtos politinės 
valios ir suderintų veiksmų, grindžiamų 
ankstesnių programų – „Daphne“, Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo ir Teisingumo –
metodais ir rezultatais. Ypač sėkminga nuo 
pat pradžių pasirodė 1997 m. sukurta 
programa „Daphne“, kurios finansavimu 
remiamos smurto aukos ir kovojama su 
smurtu prieš moteris, vaikus ir jaunimą; ne 
tik pelnytu populiarumu tarp 
suinteresuotųjų šalių (valdžios institucijų, 
akademinių institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų), bet ir finansuojamų projektų 
veiksmingumu. Pagal ją finansuoti 
informuotumo didinimo, pagalbos 
paslaugų teikimo aukoms, vietose 
dirbančių nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) veiklos projektai. Sprendžiamos 
visų smurto formų problemos, pavyzdžiui, 
smurto artimoje aplinkoje, lytinio smurto, 
prekybos žmonėmis, taip pat ir naujų, 
besiformuojančių smurto formų, kaip antai 
patyčios kibernetinėje erdvėje, problemos. 
Todėl svarbu tęsti visus šiuos veiksmus ir 
įgyvendinant Programą tinkamai atsižvelgti 
į gautus rezultatus ir patirtį;

smurtui ir kovoti su juo bei apsaugoti 
aukas, rizikos grupes ir ypač pažeidžiamus 
asmenis reikia tvirtos politinės valios ir 
suderintų veiksmų, grindžiamų ankstesnių 
programų – „Daphne“, Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo ir Teisingumo – metodais ir 
rezultatais. Turi būti dedamos pastangos, 
kad būtų išvengta programų dubliavimo ir 
dvigubo finansavimo. Ypač sėkminga nuo 
pat pradžių pasirodė 1997 m. sukurta 
programa „Daphne“, kurios finansavimu 
remiamos smurto aukos ir kovojama su 
smurtu prieš moteris, vaikus ir jaunimą; ne 
tik pelnytu populiarumu tarp 
suinteresuotųjų šalių (valdžios institucijų, 
akademinių institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų), bet ir finansuojamų projektų 
veiksmingumu. Pagal ją finansuoti 
informuotumo didinimo, pagalbos 
paslaugų teikimo aukoms, rizikos grupėms 
ir ypač pažeidžiamiems asmenims, vietose 
dirbančių nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) veiklos projektai. Sprendžiamos 
visų smurto formų problemos, pavyzdžiui, 
smurto artimoje aplinkoje, lytinio smurto, 
prekybos žmonėmis, taip pat ir naujų, 
besiformuojančių smurto formų, kaip antai
patyčios kibernetinėje erdvėje, problemos. 
Todėl svarbu tęsti visus šiuos veiksmus ir 
įgyvendinant Programą tinkamai atsižvelgti 
į gautus rezultatus ir patirtį;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nediskriminavimas yra vienas iš 
pagrindinių Sąjungos principų. Europos 
bendrijos steigimo sutarties 19 straipsnyje 
nustatyti veiksmai kovojant su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Nediskriminavimas yra 

(11) nediskriminavimas yra vienas iš 
pagrindinių Sąjungos principų. Europos 
bendrijos steigimo sutarties 19 straipsnyje 
nustatyti veiksmai kovojant su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Nediskriminavimas yra 
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įtvirtintas ir Chartijos 21 straipsnyje. 
Siekiant vykdyti diskriminacijos dėl vienos 
ar kelių priežasčių prevenciją ir su ja 
kovoti, turėtų būti atsižvelgiama į 
konkrečius įvairių diskriminacijos formų 
požymius ir turėtų būti kartu parengti 
tinkami veiksmai. Pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais siekiama 
užkirsti kelią diskriminacijai, rasizmui, 
ksenofobijai, antisemitizmui, neapykantai 
musulmonams ir kitų formų 
netolerancijai ir su tuo kovoti. Pagal 
Programą turi būti remiami veiksmai, 
kuriais siekiama užkirsti kelią ir kovoti su 
diskriminacija, rasizmu, ksenofobija, 
antisemitizmu, neapykanta musulmonams 
ir kitomis netolerancijos formomis.
Atsižvelgiant į tai, itin daug dėmesio 
turėtų būti skiriama ir visų formų smurto, 
neapykantos, segregacijos bei niekinimo 
prevencijai ir kovai su šiais reiškiniais, 
taip pat kovai su patyčiomis, 
priekabiavimu ir netolerantišku elgesiu 
Programa turėtų būti įgyvendinama taip, 
kad būtų užtikrintas tarpusavio 
papildomumas su kita tais pačiais tikslais 
vykdoma Sąjungos veikla, visų pirma su 
veikla, nurodyta 2011 m. balandžio 5 d. 
Komisijos komunikate „ES romų 
integracijos nacionalinių strategijų 
bendrieji principai iki 2020 m.“ ir 2013 m. 
gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacijoje 
dėl romų veiksmingų integravimo 
priemonių valstybėse narėse11;

įtvirtintas ir Chartijos 21 straipsnyje, 
kuriame teigiama, kad draudžiama bet 
kokia diskriminacija bet kokiu pagrindu, 
pvz., dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės 
ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos ir kad Sutarčių taikymo 
srityje ir nepažeidžiant tų Sutarčių arba 
konkrečių jų nuostatų turėtų būti 
draudžiama diskriminacija dėl pilietybės, 
o visas Chartijos III skyrius skirtas 
lygybei. Lygybė ir kova su diskriminacija 
– tai ne tik teisiniai klausimai, bet ir 
esminiai visuomenės uždaviniai, todėl
siekiant vykdyti diskriminacijos dėl vienos 
ar kelių priežasčių, taip pat tarpsektorinės 
diskriminacijos prevenciją ir su ja kovoti, 
turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius 
įvairių diskriminacijos formų požymius ir 
turėtų būti kartu parengti tinkami veiksmai.

_________________________________

11 OL C 378, 2013 12 24, p. 1.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
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užkirsti kelią diskriminacijai, rasizmui, 
ksenofobijai, antisemitizmui, priešiškumui 
čigonams, afrofobijai, neapykantai 
musulmonams ir kitoms netolerancijos 
formoms, pavyzdžiui, dėl negalios, 
amžiaus, lyties, lyčių raiškos, lytinės 
tapatybės, lytinės orientacijos, ir kovoti su 
tuo, taip pat pripažinti visų asmenų teises, 
kad su jais būtų elgiamasi oriai. 
Atsižvelgiant į tai, itin daug dėmesio taip 
pat turėtų būti skiriama ir visų formų 
smurto, neapykantos, segregacijos bei 
stigmatizacijos prevencijai ir kovai su 
šiais reiškiniais, taip pat kovai su 
patyčiomis (įskaitant patyčias 
kibernetinėje erdvėje), priekabiavimu ir 
netolerantišku elgesiu;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Programa turėtų būti 
įgyvendinama taip, kad būtų užtikrintas 
tarpusavio papildomumas su kita tais 
pačiais tikslais vykdoma Sąjungos veikla, 
visų pirma su veikla, nurodyta 2011 m. 
balandžio 5 d. Komisijos komunikate „ES 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
bendrieji principai iki 2020 m.“ ir 2013 m. 
gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacijoje 
dėl romų veiksmingų integravimo 
priemonių valstybėse narėse1a. Skatinti 
tolerantiškų ir įtraukių darbo vietų 
kūrimą ir pripažinti visų asmenų teises, 
kad darbo vietoje ir apskritai visuomenėje 
su jais būtų elgiamasi oriai, yra 
nuolatiniai tikslai, kuriuos reikia labiau ir 
griežčiau koordinuoti, be kita ko, skiriant 
pakankamą finansavimą;

____________________

1a OL C 378, 2013 12 24, p. 1.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visapusiškam ir veiksmingam 
neįgaliųjų dalyvavimui visuomenės 
gyvenime lygiai su kitais trukdo nuostatų ir 
aplinkos sudaromos kliūtys, taip pat ir 
nepakankamas prieinamumas. Neįgalieji 
susiduria su kliūtimis, be kita ko, šiose 
srityse: siekiant patekti į darbo rinką, gauti 
įtraukų ir kokybišką išsilavinimą, išvengti 
skurdo ir socialinės atskirties, turėti prieigą 
prie kultūrinių iniciatyvų ir žiniasklaidos 
arba naudotis savo politinėmis teisėmis. 
Sąjunga ir visos jos valstybės narės yra 
prisijungusios prie Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos (UNCRPD) ir 
įsipareigojusios skatinti, saugoti ir 
užtikrinti, kad visi neįgalieji galėtų 
visapusiškai naudotis visomis žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. 
UNCPRD nuostatos tapo neatskiriama 
Sąjungos teisinės tvarkos dalimi;

(12) visapusiškam ir veiksmingam 
neįgaliųjų dalyvavimui visuomenės 
gyvenime lygiai su kitais trukdo nuostatų ir 
aplinkos sudaromos kliūtys, taip pat ir
nepakankamas prieinamumas. Neįgalieji, 
įskaitant asmenis, turinčius ilgalaikių 
fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo 
sutrikimų, susiduria su kliūtimis, be kita 
ko, šiose srityse: siekiant patekti į darbo 
rinką, gauti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą, išvengti skurdo ir socialinės 
atskirties, turėti prieigą prie kultūrinių 
iniciatyvų ir žiniasklaidos arba naudotis 
savo politinėmis teisėmis. Sąjunga ir visos 
jos valstybės narės yra prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos (UNCRPD) ir įsipareigojusios 
skatinti, saugoti ir užtikrinti, kad visi 
neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis 
visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis 
laisvėmis. UNCPRD nuostatos tapo 
neatskiriama Sąjungos teisinės tvarkos 
dalimi. Šiuo atžvilgiu pagal Programą 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
informuotumo apie problemas, su 
kuriomis susiduria neįgalieji norėdami 
visapusiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir naudotis savo teisėmis kaip 
vienodas pilietines teises turintys asmenys, 
didinimo veikla;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal SESV 8 ir 10 straipsnius, visa 
pagal Programą vykdoma veikla turėtų būti 
remiamas lyčių aspekto integravimas ir 
nediskriminavimo tikslų integravimas;

(15) pagal SESV 8 ir 10 straipsnius, visa 
pagal Programą vykdoma veikla turėtų būti 
remiamas lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo tikslų integravimas ir 
skatinimas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal Sąjungos teisės aktus dėl 
vienodo požiūrio valstybės narės steigia 
nepriklausomas vienodo požiūrio 
skatinimo įstaigas, dažniau vadinamas 
„lygybės įstaigomis“, siekdamos kovoti su 
diskriminacija dėl rasės, etninės kilmės ir 
lyties. Tačiau daug valstybių narių 
nepasitenkino šių reikalavimų įvykdymu ir 
užtikrino, kad lygybės įstaigos taip pat 
galėtų spręsti problemas, susijusias su 
diskriminacija dėl kitų priežasčių, tokių 
kaip amžiaus, seksualinės orientacijos, 
religijos ar tikėjimo, negalios ar kitų 
priežasčių. Lygybės įstaigos vaidina 
pagrindinį vaidmenį skatinant lygybę ir 
užtikrinant veiksmingą teisės aktų dėl 
vienodo požiūrio užtikrinimo taikymą, visų 
pirma teikdamos nepriklausomą pagalbą 
diskriminacijos aukoms, atlikdamos 
nepriklausomas apklausas dėl 
diskriminacijos, skelbdamos 
nepriklausomas ataskaitas ir pateikdamos 
rekomendacijas visais su diskriminacija 
susijusiais klausimais jų šalyje. Labai 
svarbu, kad šiuo požiūriu lygybės įstaigų 
darbas būtų koordinuojamas Sąjungos 
lygmeniu. 2007 m. buvo sukurtas Europos 
nacionalinių lygybės įstaigų tinklas 
EQUINET. Jam priklauso nacionalinės 
vienodo požiūrio taikymo užtikrinimo 
įstaigos, kaip nustatyta Tarybos 
direktyvose 2000/43/EB15 ir 

(17) pagal Sąjungos teisės aktus dėl 
vienodo požiūrio valstybės narės steigia 
nepriklausomas vienodo požiūrio 
skatinimo įstaigas, dažniau vadinamas 
„lygybės įstaigomis“, siekdamos kovoti su 
diskriminacija dėl rasės, etninės kilmės ir 
lyties. Tačiau daug valstybių narių 
nepasitenkino šių reikalavimų įvykdymu ir 
užtikrino, kad lygybės įstaigos taip pat 
galėtų spręsti problemas, susijusias su 
diskriminacija dėl kitų priežasčių, tokių 
kaip amžiaus, seksualinės orientacijos, 
religijos ar tikėjimo, negalios ar kitų 
priežasčių. Lygybės įstaigos vaidina 
pagrindinį vaidmenį skatinant lygybę ir 
užtikrinant veiksmingą teisės aktų dėl 
vienodo požiūrio užtikrinimo taikymą, visų 
pirma teikdamos nepriklausomą pagalbą 
diskriminacijos aukoms, atlikdamos 
nepriklausomas apklausas dėl 
diskriminacijos, skelbdamos 
nepriklausomas ataskaitas ir pateikdamos 
rekomendacijas visais su diskriminacija 
susijusiais klausimais jų šalyje. Labai 
svarbu, kad šiuo požiūriu visų šių susijusių
lygybės įstaigų darbas būtų 
koordinuojamas Sąjungos lygmeniu. 
2007 m. buvo sukurtas Europos 
nacionalinių lygybės įstaigų tinklas 
EQUINET. Jam priklauso nacionalinės 
vienodo požiūrio taikymo užtikrinimo 
įstaigos, kaip nustatyta Tarybos 
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2004/113/EB16 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvose 2006/54/EB17 ir 
2010/41/ES18. EQUINET yra išskirtinis: tai 
vienintelis subjektas, užtikrinantis lygybės 
įstaigų veiklos koordinavimą. Ši 
EQUINET vykdoma koordinavimo veikla 
ypač svarbi siekiant tinkamai įgyvendinti 
Sąjungos kovos su diskriminacija teisės 
aktus valstybėse narėse, ir ji turėtų būti 
remiama pagal Programą;

direktyvose 2000/43/EB15 ir
2004/113/EB16 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvose 2006/54/EB17 ir 
2010/41/ES18. Komisija priėmė 
rekomendaciją dėl lygybės įstaigoms 
taikomų standartų [C(2018)3850 final], 
kuri apima lygybės įstaigų įgaliojimus, 
nepriklausomumą, veiksmingumą ir 
veiklos koordinavimą bei 
bendradarbiavimą. EQUINET yra 
išskirtinis: tai vienintelis subjektas, 
užtikrinantis lygybės įstaigų veiklos 
koordinavimą. Ši EQUINET vykdoma 
koordinavimo veikla ypač svarbi siekiant 
tinkamai įgyvendinti Sąjungos kovos su 
diskriminacija teisės aktus valstybėse 
narėse, ir ji turėtų būti remiama pagal 
Programą;

__________________ __________________

15 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 
2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, OL L 180, 2000 7 19, p. 
22.

15 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 
2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, OL L 180, 2000 7 19, p. 
22.

16 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą 
dėl galimybės naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų 
teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37).

16 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą 
dėl galimybės naudotis prekėmis bei 
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų 
teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37).

17 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo 
įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, 
p. 23).“;

17 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo 
įgyvendinimo (OL L 204, 2006 7 26, 
p. 23).“;

18 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl 
vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius 
vyrus ir moteris principo taikymo, kuria 
panaikinama Tarybos direktyva 
86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1).

18 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl 
vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius 
vyrus ir moteris principo taikymo, kuria 
panaikinama Tarybos direktyva 
86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1).
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nepriklausomos žmogaus teisių 
įstaigos ir pilietinės visuomenės 
organizacijos atlieka esminį vaidmenį 
skatinant ir saugant Sąjungos bendras 
vertybes ir didinant informuotumą apie jas 
pagal SESV 2 straipsnį, ir prisideda prie 
veiksmingo naudojimosi teisėmis pagal 
Sąjungos teisę, įskaitant ES pagrindinių 
teisių chartiją. 2018 m. balandžio 18 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje 
nustatyta, kad tinkama finansinė parama 
yra svarbiausias dalykas kuriant palankią ir 
tvarią aplinką pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kad jos stiprintų savo 
vaidmenį ir nepriklausomai bei 
veiksmingai atliktų savo pareigas. Todėl 
ES finansavimas, papildydamas 
nacionalinio lygmens pastangas, turėtų 
prisidėti remiant aktyviai žmogaus teises 
skatinančias nepriklausomas pilietinės 
visuomenės organizacijas, suteikiant joms 
galių ir stiprinant jų pajėgumus, kai šių 
organizacijų veikla padeda strategiškai 
įgyvendinti ES teise ir ES pagrindinių 
teisių chartija užtikrinamas teises, įskaitant 
pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei 
priežiūros veiklą, taip pat skatinti ir saugoti 
Sąjungos bendras vertybes nacionaliniu 
lygmeniu ir didinti informuotumą apie jas;

(18) nepriklausomos žmogaus teisių 
įstaigos ir pilietinės visuomenės 
organizacijos atlieka esminį vaidmenį 
skatinant ir saugant Sąjungos bendras 
vertybes ir didinant informuotumą apie jas 
pagal SESV 2 straipsnį, ir prisideda prie 
veiksmingo naudojimosi teisėmis pagal 
Sąjungos teisę, įskaitant ES pagrindinių 
teisių chartiją. 2018 m. balandžio 18 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje 
nustatyta, kad tinkama finansinė parama 
yra svarbiausias dalykas kuriant palankią ir 
tvarią aplinką pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kad jos stiprintų savo 
vaidmenį ir nepriklausomai bei 
veiksmingai atliktų savo pareigas. Todėl 
ES finansavimas, papildydamas 
nacionalinio lygmens pastangas, turėtų 
prisidėti remiant aktyviai žmogaus teises 
skatinančias nepriklausomas pilietinės 
visuomenės organizacijas, suteikiant joms 
galių ir stiprinant jų pajėgumus, kai šių
organizacijų veikla padeda strategiškai 
įgyvendinti ES teise ir ES pagrindinių 
teisių chartija užtikrinamas teises, įskaitant 
pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei 
priežiūros veiklą, taip pat skatinti ir saugoti 
Sąjungos bendras vertybes vietos, 
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir 
didinti informuotumą apie jas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) vadovaujantis SESV 9 straipsniu 
reikėtų skatinti aukšto lygio užimtumą bei 
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pakankamos socialinės apsaugos ir kovos 
su socialine atskirtimi garantijas. Todėl 
šios Programos veiksmais reikėtų skatinti 
kovos su skurdu, socialine atskirtimi ir 
atskirtimi nuo darbo rinkos ir lygybės bei 
kovos su visų formų diskriminacija 
skatinimo tarpusavio sąveiką. Todėl 
Programa turėtų būti įgyvendinama taip, 
kad būtų užtikrinta kiek įmanoma didesnė 
sinergija ir papildomumas tarp skirtingų 
jos paporgramių ir „Europos socialinio 
fondo +“; Be to, reikėtų užtikrinti sąveiką 
su programa „Erasmus“ ir „Europos 
socialiniu fondu +“ siekiant garantuoti, 
kad šios lėšos bendrai prisidėtų prie 
aukštos kokybės švietimo ir vienodų 
galimybių visiems užtikrinimo;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkami pagal tai, ar jais galima 
pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti 
rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į 
kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir 
numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. 
Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę 
naudoti vienkartines išmokas, fiksuotąsias 
normas ir vieneto įkainius, taip pat su 
išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalyje. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201320, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9521, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193923

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 

(24) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkami pagal tai, ar jais galima 
pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti 
rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į 
kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir 
numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. 
Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę 
naudoti vienkartines išmokas, fiksuotąsias 
normas, vieneto įkainius ir su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas dalyvauti Programoje, taip pat ir 
nedidelėms organizacijoms, turėtų būti 
užtikrinama pagalba ir panaikinama bet 
kokia nereikalinga administracinė našta. 
Prireikus reikėtų tinkamai apsvarstyti 
galimybę taikyti dviejų etapų vertinimo 
procedūrą, taip pat skirti dotacijas etapais 
ir daugiametes dotacijas veiklai. Kalbant 
apie bendro finansavimo normas, 
pažymėtina, kad jas nustatant reikėtų 



AD\1166737LT.docx 19/31 PE627.615v02-00

LT

prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą 
ir, jei reikia, administracinių sankcijų 
skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų 
nusikalstamų veikų atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137124, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises;

atsižvelgti į organizacijų, kurioms skirti 
kvietimai teikti pasiūlymus pagal 
Programą, rūšį ir dydį. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201320, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9521, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9622

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193923

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą 
ir, jei reikia, administracinių sankcijų 
skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų 
nusikalstamų veikų atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137124, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises;

__________________ __________________

20 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

20 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
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atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

21 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

21 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

22 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

22 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

23 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

23 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

24 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

24 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Programos tikslas yra 
„apsaugoti ir skatinti ES sutartyse 
įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant 
paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kad būtų palaikoma atvira,
demokratinė ir įtrauki visuomenė“.

1. Bendrasis Programos tikslas yra 
„apsaugoti ir skatinti ES sutartyse 
įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant 
paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kad būtų išsaugoma, 
puoselėjama ir palaikoma teisėmis 
grindžiama, lygiateisė, įtrauki, atvira ir
demokratinė visuomenė“.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti piliečių aktyvumą ir 
dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 
gyvenime (Piliečių aktyvumo ir 
dalyvavimo paprogramė),

b) skatinti gyventojų aktyvumą ir 
dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 
gyvenime (Piliečių aktyvumo ir 
dalyvavimo paprogramė),

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nelygybės ir diskriminacijos dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos prevencijai bei kovai su jomis 
ir paramai politikos kryptims, kuriomis 
visapusiškai skatinama lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas ir jų integravimas, taip 
pat politikos kryptims, kuriomis kovojama 
su rasizmu ir visomis netolerancijos 
formomis;

a) lygybės visiems skatinimui 
užtikrinant nelygybės ir bet kokios rūšies
diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos, taip 
pat diskriminacijos Chartijos 21 
straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais
prevenciją bei užtikrinant kovą su jomis ir 
paramai politikos kryptims, kuriomis 
visapusiškai skatinama lyčių lygybė, 
socialinė įtrauktis ir nediskriminavimas ir 
jų integravimas, taip pat politikos kryptims, 
kuriomis kovojama su rasizmu ir visų 
formų netolerancija ir internetu, ir ne 
internetu;

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pastangoms skatinti tarpusavio 
supratimą, dialogą ir pagarbą įvairovei 
valstybėse narėse ir Sąjungoje;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaiko teisių, neįgaliųjų teisių, 
Sąjungos piliečio teisių ir teisės į asmens 
duomenų apsaugą skatinimui ir apsaugai.

b) vaiko teisių, vyresnio amžiaus 
asmenų teisių, neįgaliųjų teisių, Sąjungos 
piliečio teisių, įskaitant socialines teises, ir 
teisės į asmens duomenų apsaugą 
skatinimui ir apsaugai, įskaitant duomenų 
tvarkymą užimtumo srityje arba socialinės 
apsaugos tikslais, kaip nustatyta 
Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente1a.

__________________

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) piliečių geresniam Sąjungos, jos 
istorijos, kultūros paveldo ir įvairovės 
supratimui ugdyti;

a) piliečių geresniam Sąjungos, jos 
bendrų vertybių, istorijos, visų pirma 
atsižvelgiant į totalitarinių režimų istoriją,
kultūros paveldo ir įvairovės supratimui 
ugdyti;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skirtingų šalių piliečių mainams ir 
bendradarbiavimui skatinti; piliečių 
pilietiniam ir demokratiniam dalyvavimui, 
kuriuo piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms suteikiama galimybė skelbti 
nuomones apie visas Sąjungos veiklos 
sritis ir viešai jomis keistis, skatinti.

b) skirtingos nacionalinės kilmės ir 
skirtingų kultūrų piliečių mainams ir 
bendradarbiavimui skatinti; piliečių 
pilietiniam ir demokratiniam dalyvavimui, 
kuriuo piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms suteikiama galimybė skelbti 
nuomones apie visas Sąjungos veiklos 
sritis ir viešai jomis keistis, skatinti ir 
solidarumui stiprinti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų smurto prieš vaikus, jaunimą ir
moteris formų, taip pat smurto prieš kitas 
rizikos grupes prevencijai ir kovai su juo;

a) visų formų smurto, įskaitant
smurtą šeimoje, prieš vaikus, jaunimą,
moteris ir vyresnio amžiaus asmenis, taip 
pat smurto prieš kitas rizikos grupes ir 
ypač pažeidžiamus asmenis prevencijai, 
taip pat ir vykdant informacinio ir 
šviečiamojo pobūdžio veiklą, ir kovai su 
juo;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio smurto aukų paramai ir 
apsaugai.

b) šio smurto aukų, rizikos grupių ir 
ypač pažeidžiamų asmenų paramai ir 
apsaugai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį reglamentą gali būti finansuojami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie 2 
straipsnyje nurodyto konkretaus tikslo 
įgyvendinimo. Visų pirma reikalavimus 
gauti finansavimą atitinka I priede 
išvardytos veiklos rūšys.

Pagal šį reglamentą gali būti finansuojami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie 2 
straipsnyje nurodyto konkretaus tikslo 
įgyvendinimo. Visų pirma reikalavimus 
gauti finansavimą atitinka šios veiklos 
rūšys:

a) informuotumo didinimas, 
kūrybiniai veiksmai, šviečiamoji veikla ir 
informacijos sklaida siekiant pagerinti 
naudojimąsi Programos aprėpties sričių 
politikos kryptimis ir teisėmis ir gilinti 
žinias apie tai;

b) suinteresuotųjų šalių tarpusavio 
mokymąsis keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais siekiant gerinti pilietinį ir 
demokratinį aktyvumą, grindžiamą 
žiniomis ir tarpusavio supratimu; ir

c) propagavimas, kūrybinė, analitinė 
ir stebėsenos veikla1a siekiant gerinti 
Programos aprėpties sričių padėties 
valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu 
supratimą, taip pat geriau įgyvendinti 
Sąjungos teisę ir politiką;

d) susijusių suinteresuotųjų šalių 
mokymas siekiant didinti jų 
informuotumą gebėjimą naudotis 
aprėpties sričių politika ir teisėmis ir 
gilinti jų žinias apie tai;

e) visiems prieinamų informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) priemonių 
kūrimas ir priežiūra;

f) piliečių informuotumo apie 
Europos kultūrą, vertybes, istoriją ir 
atminimą didinimą, taip pat jų solidarumo 
ir priklausymo Sąjungai jausmo 
stiprinimą;

g) įvairių tautybių ir kultūrų 
europiečių subūrimą, suteikiant jiems 
galimybių dalyvauti porinėje veikloje, taip 
pat miestų partnerystės veikloje;

h) aktyvaus ir įtraukaus dalyvavimo 
ir visuomenės telkimo kuriant 
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demokratiškesnę Sąjungą skatinimą ir 
palankesnių sąlygų aktyviai ir įtraukiai 
dalyvauti ir telkti visuomenę sudarymą, 
taip pat naudojimosi teisėmis ir 
vertybėmis bei informuotumo apie jas 
didinimą remiant pilietinės visuomenės 
organizacijas;

i) techninės ir organizacinės 
paramos finansavimas siekiant 
įgyvendinti Reglamentą (ES) 
Nr. 211/2011, taip pagrindžiant piliečių 
naudojimąsi teise pradėti ir remti Europos 
piliečių iniciatyvas;

j) Europos tinklų gebėjimų skatinti, 
taikyti ir toliau plėtoti Sąjungos teisę, 
politikos tikslus ir strategijas stiprinimą, 
taip pat visų dydžių pilietinės visuomenės 
organizacijų, veikiančių Programos 
aprėpties srityse, rėmimas;

k) žinių apie Programą gilinimo, jos 
rezultatų sklaidos bei perkeliamumo ir 
piliečių informavimo veikla, be kita ko, 
kuriant ir remiant informavimo apie 
programą biurus ir (arba) nacionalinį 
ryšių palaikymo tinklą.

______________________

1a Prie šios veiklos priskiriamas, 
pavyzdžiui, duomenų ir statistikos 
rinkimas; bendros metodikos ir prireikus 
rodiklių ar kriterijų vystymas; studijos, 
moksliniai tyrimai, analizės ir apklausos; 
vertinimai; poveikio vertinimas; vadovų, 
ataskaitų ir šviečiamosios medžiagos 
rengimas ir skelbimas.

(A–k punktai yra iš dalies pakeisti I priedo 1 dalies punktai).

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
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matomumą (visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

matomumą (visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę, tokia 
forma, kuri taip pat būtų pritaikyta 
neįgaliesiems.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su Programa ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Programai skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su 2 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

2. Komisija vykdo su Programa ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I PRIEDAS. Išbraukta.

Programos veikla

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų konkrečių 
Programos tikslų bus siekiama visų pirma 
remiant šias veiklos rūšis:

a) informuotumo didinimą, 
informacijos sklaidą siekiant gilinti žinias 
apie Programos aprėpties sričių politikos 
kryptis ir teises;

b) suinteresuotųjų šalių tarpusavio 
mokymąsi keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais siekiant gilinti žinias ir gerinti 
tarpusavio supratimą ir pilietinį ir 
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demokratinį aktyvumą;

c) analitinę ir stebėsenos veiklą1

siekiant gerinti Programos aprėpties 
sričių padėties valstybėse narėse ir ES 
lygmeniu supratimą, taip pat geriau 
įgyvendinti ES teisę ir politiką;

d) susijusių suinteresuotųjų šalių 
mokymą siekiant gerinti jų žinias apie 
aprėpties sričių politiką ir teises;

e) informacinių ir komunikacinių 
technologijų (IKT) priemonių kūrimą ir 
priežiūrą;

f) piliečių informuotumo apie 
Europos kultūrą, istoriją ir atminimą bei 
jų priklausymo Sąjungai jausmo 
stiprinimą;

g) įvairių tautybių ir kultūrų 
europiečių subūrimą, suteikiant jiems 
galimybių dalyvauti miestų giminiavimosi 
veikloje;

h) aktyvaus dalyvavimo kuriant 
demokratiškesnę Sąjungą skatinimą ir 
sąlygų jam sudarymą, informuotumo apie 
teises ir vertybes didinimą remiant 
pilietinės visuomenės organizacijas;

i) techninės ir organizacinės 
paramos finansavimo rėmimą 
įgyvendinant Reglamentą [(ES) 
Nr.211/2011], taip pagrindžiant piliečių 
naudojimąsi teise pradėti ir remti Europos 
piliečių iniciatyvas;

j) Europos tinklų gebėjimų skatinti ir 
toliau plėtoti Sąjungos teisę, politikos 
tikslus ir strategijas plėtrą, taip pat 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
veikiančių Programos aprėpties srityse, 
rėmimą;

k) žinių apie Programą gilinimą, jos 
rezultatų perkėlimą ir sklaidą, piliečių 
informavimo veiklos skatinimą, įskaitant 
informavimo apie Programą biurų ir 
nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo 
sukūrimą ir rėmimą.

______________________
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1 Prie šios veiklos priskiriamas, 
pavyzdžiui, duomenų ir statistikos 
rinkimas; bendros metodikos ir prireikus 
rodiklių ar kriterijų vystymas; studijos, 
moksliniai tyrimai, analizės ir apklausos; 
vertinimai; poveikio vertinimas; vadovų, 
ataskaitų ir šviečiamosios medžiagos 
rengimas ir skelbimas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa bus stebima remiantis rodiklių, 
kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu 
buvo pasiekta Programos bendrųjų ir 
konkrečiųjų tikslų, ir sumažinti 
administracinę naštą ir sąnaudas, rinkiniu. 
Tuo tikslu bus renkami duomenys 
atsižvelgiant į šį pagrindinių rodiklių 
rinkinį:

Programa bus stebima remiantis rezultatų 
rodiklių, kuriais siekiama nustatyti, kokiu 
mastu buvo pasiekta Programos bendrųjų ir 
konkrečiųjų tikslų, ir sumažinti 
administracinę naštą ir sąnaudas, rinkiniu. 
Tuo tikslu bus renkami duomenys 
atsižvelgiant į šį pagrindinių rodiklių 
rinkinį:

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kasmet taip pat skelbia šiuos 
produktyvumo rodiklius:

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos geografinė aprėptis pagal 
paprogramę
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 9 straipsnio 1 dalį ir pagal 
paprogramę finansuojamų paraiškų ir 
veiklos rūšių skaičius

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
veiklos rūšį ir paprogramę pareiškėjų 
prašyto finansavimo ir suteikto 
finansavimo dydis



PE627.615v02-00 30/31 AD\1166737LT.docx

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Teisių ir vertybių programos steigimas

Nuorodos COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
14.6.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL
14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Jean Lambert
18.6.2018

Svarstymas komitete 9.10.2018

Priėmimo data 20.11.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

38
2
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole 
Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 
Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám 
Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme 
Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 
Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, 
Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis 
Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, 
Romana Tomc, Marita Ulvskog

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López 
Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, 
Flavio Zanonato



AD\1166737LT.docx 31/31 PE627.615v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38 +

ALDE Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme 
Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-
Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, 
Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita 
Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2 -

ENF Mara Bizzotto

NI Lampros Fountoulis

1 0

EFDD Rosa D'Amato

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1166737LT.docx

