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TRUMPAS PAGRINDIMAS

„Erasmus+“ yra viena iš sėkmingiausių ES programų ir stiprus ES prekės ženklas. Programa 
atliko esminį ekonominį ir socialinį vaidmenį įtvirtinant Europos tapatybę, vertybes ir 
pilietybę, integraciją, įtraukų ir tvarų augimą, kokybiškas darbo vietas ir socialinę sanglaudą, 
nes teigiamai prisidėjo gerinant Europos švietimo ir mokymo sistemas, taip pat mokymąsi 
visą gyvenimą. Programa europiečiams suteikė galimybių įgyti universaliųjų ir profesinių 
įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia socialiniams, ekonominiams ir socialiniams uždaviniams 
spręsti ir kurie suteikia jiems galimybę gyventi visavertį gyvenimą.  

Programos pavadinimas yra labai svarbus ir tam, kad būtų užtikrintas programos 
„Erasmus+“ tikrasis pobūdis, nuomonės referentas siūlo išlaikyti simbolį „+“. Programa 
„Erasmus+“ skirta ne vien tik aukštajam mokslui, pagal ją dėmesys skiriamas visiems 
švietimo sektoriams ir etapams, pavyzdžiui, mokymuisi visą gyvenimą arba suaugusiųjų 
švietimui, ir visos šios skirtingos iniciatyvos ir veiksmai turi būti vykdomi pagal bendrąją 
programą „Erasmus+“.

Nuomonės referentas, atsižvelgdamas į programos „Erasmus+“ svarbą ir poveikį, visapusiškai 
pritaria Europos Parlamento raginimui 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl kitos 
daugiametės finansinės programos trigubai padidinti šios programos biudžetą. Nauja 
programa „Erasmus+“ apims papildomus politikos tikslus, kurie išskirti Gotenburge 
diskutuojant apie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, ir prioritetus būsimoje ES 
jaunimo strategijoje; Programa taip pat turės įdiegti mokymosi visą gyvenimą požiūrį. Taip 
padidintas biudžetas parodys konkretų Europos įsipareigojimą siekiant šių prioritetų.

Programa „Erasmus+“ yra pagrindinė profesinio rengimo ir mokymo (PRM) visoje ES 
kokybės gerinimo priemonė, pagal Programą dalyvaujama PRM judumo programose, o tai 
atlieka gyvybiškai svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį Europoje. Į programą „Erasmus+“ 
įtraukus PRM, Programa tampa artimesnė įvairiems gyventojų sluoksniams, sudaromos lygios 
galimybės ir užtikrinama socialinė įtrauktis visiems piliečiams, įskaitant tuos, kurių galimybės 
menkesnės. Programai reikia tinkamo biudžeto, kad būtų galima sustiprinti įtraukų ir 
kokybišką PRM. Taip pat reikėtų teikti specifinę struktūrinę paramą ir užtikrinti lankstumą ir 
pritaikytas finansavimo schemas Programos dalyviams. Europoje vis dar reikia formuoti PRM 
įvaizdį ir gerinti kokybę, o PRM studentų mainų programos ar PRM darbuotojų iniciatyvos 
gali suteikti PRM institucijoms ir pačiam PRM daugiau patrauklumo ir prestižo.

Be to, Programa yra itin svarbi užtikrinant mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio 
pagrindinių ES kompetencijų tobulinimo įtraukimą į visų europiečių gyvenimą. 
Komisija ir valstybės narės turėtų aktyviai skatinti projektus, kurie skirti keliems švietimo ir 
mokymo sektoriams, pasižymi mokymosi visą gyvenimą požiūriu ir skatina lanksčius būdus; 
Dėl šių priežasčių nuomonės referentas mano, kad mokymasis visą gyvenimą turėtų būti 
kompleksinis programos „Erasmus+“ tikslas. Programai reikėtų skirti deramą biudžetą, 
siekiant paskatinti sektorių bendradarbiavimą ir užtikrinti galimybę įvairiems švietimo ir 
mokymo, jaunimo ir sporto sektoriams kurti bendrus projektus įvairiomis temomis. 

Suaugusiųjų švietimas šiuo metu susiduria su daugeliu iš Europai daugiausia problemų 
teikiančių iššūkių, pavyzdžiui, migrantų ir pabėgėlių įtraukimu, įgūdžių apibrėžties 
performavimu dėl automatizavimo ir skaitmeninimo, taip pat socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų įtrauktimi. Siekiant atspindėti ES įsipareigojimą užtikrinti suaugusiųjų mokymą ir 
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paramą mažai įgūdžių turintiems suaugusiesiems, nuomonės referentas mano, kad programa 
„Erasmus+“ turėtų skirti deramą finansavimą šiam tikslui.  

Siekiant įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, nauja programa „Erasmus+“ turi būti 
akivaizdžiai orientuota į įtraukumą ir turi pagerinti aprėptį, įtraukiant menkesnių 
galimybių turinčius asmenis, įskaitant socialiniu atžvilgiu nepalankioms grupėms 
priklausančius asmenis, pavyzdžiui, romus, nedirbantį jaunimą, fizinę ar protinę negalią 
turinčius asmenis, atokių vietovių gyventojus, migrantus ir pabėgėlius. Nuomonės referentas 
mano, kad reikia specialių finansavimo schemų, pavyzdžiui, išankstinio finansavimo, taip pat 
tvirtesnės paramos struktūrų vietos ir nacionaliniu lygmenimis. Tai apima kultūrinę, 
visuomeninę ir kalbinę paramą ir paramą teikiant gestų kalbos vertimą prieš dalyvavimą 
judumo programoje, dalyvavimo metu ir po to, padedant mažiau galimybių turintiems 
asmenims be kliūčių naudotis nediskriminacine prieiga prie visų rūšių veiklos, vykdomos 
pagal programą „Erasmus+“. Be to, nuomonės referentas mano, kad „Europos socialinis 
fondas+“ yra pagrindinis paramos fondas, teikiantis paramą mažiau galimybių turintiems 
asmenims valstybių narių lygmeniu, o kadangi jo tikslai yra tokie patys ir užtikrinant deramą 
valdymą ir koordinavimą, fondas galėtų papildyti „Erasmus+“ judumo programas.

Nuomonės referentas mano, kad finansinės paramos, pavyzdžiui, dotacijų, kelionių ar 
administracinių vienkartinių išmokų, nustatyto dydžio sumų ir vieneto sąnaudų, dydžiai
turėtų būti peržiūrimi kasmet ir pakoreguojami atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir pragyvenimo 
išlaidas priimančioje šalyje ar regione, taip pat į keliavimo sąlygas.

Be to, nuomonės referento nuomone, reikėtų deramai laikytis vienodo užmokesčio už 
vienodą darbą principo, ir ragina organizacijų, dalyvaujančių tuose pačiuose projektuose, 
kuriuose gaunami intelektiniai rezultatai, darbuotojų sąnaudas apmokėti teikiant vienkartinę 
kompensaciją.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kurti stipresnes meistriškumo 
partnerystes, pavyzdžiui, profesinio meistriškumo centrus ar Europos universitetus, tačiau 
prašo užtikrinti visapusišką šių partnerysčių geografinę aprėptį visoje Europoje, siekiant 
išvengti padėties, kai tam tikroms valstybėms narėms teikiama neproporcinga parama, ir 
mano, kad aiškiai ribota finansinė parama turėtų būti neteikiama iš centrinio programos 
„Erasmus+“ biudžeto.

Siekiant visapusiškai laikytis programos „Erasmus+“ tikslo užtikrinti kokybišką mokymosi 
patirtį, nuomonės referentas mano, kad iniciatyva „Discover EU“ turi apimti stiprų 
mokymosi komponentą, jei ji būtų Programos dalis.

Nuomonės referentas mano, kad didelę programos „Erasmus+“ biudžeto dalį reikėtų išleisti 
taip, kad būtų užtikrinamas didžiausias įmanomas teigiamas poveikis ES piliečiams. Todėl 
nuomonės referentas primygtinai ragina nustatyti, kad Programa užtikrintų dalyvavimą 
kokybiškose judumo programose, remiantis Europos mobilumo kokybės chartijoje1

nustatytais principais. Reikia užtikrinti praktines kokybės užtikrinimo nuostatas, pavyzdžiui, 
informacijos teikimą, pasirengimą, paramą ir patirties ir kvalifikacijų pripažinimą, taip pat 
aiškius mokymosi planus ir mokymosi rezultatus. 

                                               
1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija (EB) Nr. 2006/961 dėl tarptautinio 
mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija [Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys, L 394, 2006 12 30].
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Nuomonės referentas taip pat norėtų pabrėžti, kad Programa, Europos Komisijai ir valstybėms 
narėms teikiant paramą, turėtų užtikrinti, jog dalyvaujant judumo programose patobulintos bet 
kokios kompetencijos būtų tinkamai užfiksuojamos dokumentais, patvirtinamos ir 
pripažįstamos ir jog biudžeto asignavimai ir konkrečios dotacijos būtų susiejamos su 
kokybės vertinimo procedūromis. Nuomonės referentas primygtinai reikalauja nustatyti, kad 
valstybės narės užtikrintų visapusišką Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos 
pameistrystės europinės sistemos, Tarybos rekomendacijos dėl neformaliojo mokymosi ir 
savišvietos rezultatų patvirtinimo ir Europos priemones, padedančias pripažinti mokymosi 
užsienyje rezultatus ir užtikrinti kokybišką mokymąsi, taikymą.

Apibendrindamas nuomonės referentas mano, kad nauja programa „Erasmus+“ atneš 
daug naudingų pokyčių ir, jei bus kokybiškai įgyvendinta, padarys stiprų teigiamą 
poveikį Europos ateičiai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto programa 
„Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas 
(ES) Nr. 1288/2013

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto programa 
„Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas 
(ES) Nr. 1288/2013

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vykstant staigiems ir dideliems 
technologinės revoliucijos ir 
globalizacijos nulemtiems pokyčiams, 
investicijos į judumą mokymosi tikslais, 

(1) vykstant staigiems ir dideliems 
pokyčiams, investicijos į judumą 
mokymosi tikslais, lavinimą vardan 
demokratijos ir solidarumo, 
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bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos 
plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto srityse daro esminį poveikį 
įtraukios, glaudžios ir atsparios visuomenės 
kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo 
palaikymui ir drauge prisideda prie 
europinės tapatybės stiprinimo ir 
demokratiškesnės Sąjungos;

bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos 
plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto srityse daro esminį poveikį 
įtraukios, demokratinės, glaudžios ir 
atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos 
konkurencingumo ir solidarumo
palaikymui ir drauge prisideda prie 
europinės tapatybės stiprinimo ir 
demokratiškesnės Sąjungos;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) judumas neturėtų būti 
neišvengiamai grindžiamas perspektyvų 
nebuvimu savo šalyje, bet turėtų būti 
galimybė, kuria galėtų pasinaudoti kuo 
daugiau žmonių, neatsižvelgiant į 
socialinę kilmę, kultūrines aplinkybes ar 
turimas priemones;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos 
iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose 
dokumentuose, reglamentuojančiuose 
Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas 
pirmasis ramsčio principas, pagal kurį 
kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir
įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti 
gebėjimus, kurie leistų visavertiškai 
dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje;

(4) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos 
iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose 
dokumentuose, reglamentuojančiuose 
Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas 
pirmasis ramsčio principas, pagal kurį 
kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir 
įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti 
gebėjimus, kurie leistų visavertiškai 
dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
sėkmingai integruotis į darbo rinką. Pagal 
trečią pagrindinį principą nurodyta, kad 
kiekvienas asmuo nepriklausomai nuo jo 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos 
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ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos turi teisę į 
vienodą požiūrį ir lygias galimybes 
užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo 
srityse ir galimybę gauti visuomenei 
prieinamas prekes ir paslaugas. 
Septynioliktas principas teigia, kad 
neįgalieji turi teisę į finansinę paramą, 
užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, 
leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje
ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams 
pritaikytą darbo aplinką. Turėtų būti 
įtvirtinamos lygios galimybės ir 
užtikrinamas pakankamas Sąjungos 
finansavimas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 
27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo 
ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 
2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos 
deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos 
Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos vadovai įsipareigojo 
sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų 
geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią 
mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti darbą 
visoje Sąjungoje, Sąjungą, kuri saugotų 
mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų 
įvairovę;

(5) 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 
27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo 
ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 
2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos 
deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos 
Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos vadovai įsipareigojo 
sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų 
geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią 
mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti 
deramą darbą visoje Sąjungoje. Sąjungą, 
kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir 
skatintų kultūrų įvairovę, solidarumą ir 
demokratiją;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2014–2020 m. programos 
„Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo 

(6) 2014–2020 m. programos 
„Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo 
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ataskaitoje patvirtinta, kad sukūrus bendrą 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programą buvo gerokai supaprastintas ir 
racionalizuotas programos valdymas ir 
padidinta jo sinergija, tačiau reikia tolesnių 
patobulinimų, kad būtų galima dar labiau 
konsoliduoti 2014–2020 m. programos 
veiksmingumo didinimo rezultatus. 
Konsultacijose dėl laikotarpio vidurio 
vertinimo ir dėl būsimos Programos, 
valstybės narės ir suinteresuotosios šalys 
primygtinai ragino išlaikyti programos 
taikymo sritį, struktūrą ir įgyvendinimo 
mechanizmus, tačiau taip pat patobulinti 
kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, padidinti 
programos įtraukumą. Jie taip pat išreiškė
visapusišką paramą programos 
integruotumo išsaugojimui ir mokymosi 
visą gyvenimą paradigmai. Europos 
Parlamentas 2017 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje dėl programos „Erasmus +“ 
įgyvendinimo palankiai įvertino integruotą 
programos struktūrą ir paragino Komisiją 
būsimoje Programoje visapusiškai 
išnaudoti mokymosi visą gyvenimą 
dimensiją stiprinant ir skatinant 
bendradarbiavimą sektorių lygmeniu. 
Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys 
taip pat pabrėžė reikmę išsaugoti 
programos tarptautiškumą ir išplėsti jį į 
kitus švietimo ir mokymo sektorius;

ataskaitoje patvirtinta, kad sukūrus bendrą 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programą buvo gerokai supaprastintas ir 
racionalizuotas Programos valdymas ir 
padidinta jo sinergija, tačiau, norint 
įvykdyti Programos tikslus reikia pagerinti 
judžių darbo vietų kokybę ir pasiūlyti 
kokybiškas judumo galimybes visiems, ir 
taip toliau tobulinti sistemą, kad būtų 
galima dar labiau konsoliduoti 2014–
2020 m. programos veiksmingumo 
didinimo rezultatus. Konsultacijose dėl 
laikotarpio vidurio vertinimo ir dėl 
būsimos Programos, valstybės narės ir 
suinteresuotosios šalys ragino išlaikyti 
programos taikymo sritį, struktūrą ir 
įgyvendinimo mechanizmus, tačiau taip pat 
patobulinti kai kuriuos aspektus, 
pavyzdžiui, padidinti programos įtraukumą
ir valdomumą taip pat ir smulkesniems 
paramoms gavėjams bei smulkesniems 
projektams. Jie taip pat išreiškė paramą 
programos integruotumo išsaugojimui ir 
mokymosi visą gyvenimą paradigmai. 
Europos Parlamentas 2017 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje dėl programos „Erasmus +“ 
įgyvendinimo palankiai įvertino integruotą 
programos struktūrą ir paragino Komisiją 
būsimoje Programoje visapusiškai 
išnaudoti mokymosi visą gyvenimą 
dimensiją stiprinant ir skatinant 
bendradarbiavimą sektorių lygmeniu. 
Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys 
taip pat pabrėžė reikmę išsaugoti 
programos tarptautiškumą ir išplėsti jį į 
kitus švietimo ir mokymo sektorius;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) viešose konsultacijose dėl Sąjungos 
finansavimo vertybių ir judumo srityse šios 
tendencijos buvo patvirtintos ir buvo 
pabrėžta reikmė didinti būsimos Programos 

(7) viešose konsultacijose dėl Sąjungos 
finansavimo vertybių ir judumo srityse šios 
tendencijos buvo patvirtintos ir buvo 
pabrėžta reikmė didinti būsimos Programos 
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įtraukumą ir toliau pirmenybę teikti 
švietimo ir mokymo programų 
modernizavimui, taip pat stiprinti 
prioritetus, susijusius su europinės 
tapatybės, aktyvaus pilietiškumo ir 
dalyvavimo demokratiniame gyvenime 
skatinimu;

įtraukumą ir toliau pirmenybę teikti 
švietimo ir mokymo programų 
modernizavimui, taip pat stiprinti 
prioritetus, susijusius su europinės 
tapatybės, aktyvaus pilietiškumo, piliečių 
jausmo, kad priklauso Europos Sąjungai,
ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime 
skatinimu;

Pakeitimas 8

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. 2018 m. kovo 14 d. 
rezoliucijoje „Kita DFP: Parlamento 
pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ 
Europos Parlamentas skatino trigubai 
padidinti Programos biudžetą. 
Laikotarpio vidurio vertinimu 
patvirtinama, kad programos „Erasmus+“ 
biudžetas yra nuolat panaudojamas visas 
ir kad turimų lėšų nepakanka didelei 
paklausai patenkinti. 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 9

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Europos Audito Rūmai savo 
specialiojoje ataskaitoje „Judumas pagal 
programą Erasmus +. Milijonai dalyvių ir 
įvairialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau 
veiklos rezultatų vertinimą reikia toliau 
tobulinti“, kuri buvo paskelbta 2018 m. 
rugsėjo 6 d., patikino programos pridėtinę 
vertę Europai, daugiausia dėmesio 
skiriant švietimo ir mokymo komponentui.
Vis dėlto pridėtinės vertės elementai, 
kuriais viršijami teisiniai reikalavimai, 
įskaitant strateginį požiūrį į judumą bei 
Europos tapatybės ir daugiakalbystės 
augimą, nėra vertinami kaip veiklos 
vertinimo dalis. Todėl auditoriai prašo, 
kad rodikliai, naudojami programų 
veiksmingumui įvertinti, būtų geriau 
suderinti su jos tikslais ir kad būtų 
nustatyti papildomi rodikliai, kurie turėtų 
būti prioritetiniai projekto vertinimo 
etape, stebimi ir apie juos turėtų būti 
pranešama;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) nors Europos Audito Rūmai 
pripažino, kad judumo srityje taikomos 
kelios supaprastintos naujovės, toje 
pačioje ataskaitoje taip pat 
rekomenduojama Komisijai supaprastinti 
šią sistemą, siekiant dar labiau sumažinti 
administracinę naštą. Auditoriai prašo 
Komisijos sudaryti palankesnes sąlygas 
naudos gavėjams ir pavieniams dalyviams 
teikti paraiškas ir ataskaitas, taip pat 
tobulinti IT priemones ir toliau 
kompiuterizuoti procedūras;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) savo 2017 m. spalio 24 d. 
komunikate „Sustiprinta ir atnaujinta 
strateginė partnerystė su ES atokiausiais 
regionais“ Komisija pripažįsta, kad 
didesnis besimokančių asmenų ir 
darbuotojų judumas švietimo ir mokymo 
srityje, ypač pagal programą „Erasmus 
+“, būtų labai naudingas atokiausiems 
regionams, ir įsipareigoja toliau koreguoti 
finansinę paramą dalyviams, 
keliaujantiems iš atokiausių regionų ir į 
juos, ir pagal programą „Erasmus +“ 
šiems regionams toliau taikyti specialias 
finansavimo taisykles ir išnagrinėti 
galimybes išplėsti regioninį „Erasmus +“ 
bendradarbiavimą siekiant toliau skatinti
judumą tarp atokiausių regionų ir 
kaimyninių trečiųjų šalių ir naudotis 
„Europos socialiniu fondu+“, kuris 
papildytų „Erasmus+“;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tokiomis aplinkybėmis būtina 
parengti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1288/201327 sukurtą 
2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo 
ir sporto programą „Erasmus+“ 
pakeisiančią švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto programą (toliau – Programa). 
2014–2020 m. programos, apimančios 
mokymąsi įvairiuose kontekstuose 
(formalųjį, neformalųjį ir savaiminį) ir 
visais gyvenimo etapais, integruotumas 
turėtų būti išsaugotas, kad būtų galima
paskatinti lankstesnes mokymosi 

(9) tokiomis aplinkybėmis būtina 
parengti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1288/201327 sukurtą 
2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo 
ir sporto programą „Erasmus+“ 
pakeisiančią švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto programą (toliau – Programa). 
2014–2020 m. programos, apimančios 
mokymąsi įvairiuose kontekstuose 
(formalųjį, neformalųjį ir savaiminį) ir 
visais gyvenimo etapais, integruotumas 
turėtų būti sustiprintas, siekiant paskatinti 
lankstesnes mokymosi trajektorijas ir 
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trajektorijas, leidžiančias žmonėms įgyti 
gebėjimų, kurių reikia XXI a. iššūkiams 
įveikti;

mokymosi visą gyvenimą principą, 
leidžiančius žmonėms įgyti gebėjimų, 
kurių reikia vystytis kaip individams ir 
XXI a. iššūkiams įveikti. Komisija ir 
valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
sektorių bendradarbiavimą, tam skiriant 
pakankamą biudžetą, kad būtų galima 
įgyvendinti ir didelio masto politikos 
projektus, taip pat užtikrinti biudžeto 
lankstumą nacionalinėms institucijoms ir 
projektų pareiškėjams, kad jie kurtų 
bendrus projektus įvairiomis temomis, 
kuriuose taikomas mokymosi visą 
gyvenimą principas ir skatinami lankstūs 
veikimo būdai;

__________________ __________________

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir kuriuo 
panaikinami sprendimai 
Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 
Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 50).

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „Erasmus+“ ir kuriuo 
panaikinami sprendimai 
Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 
Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 50).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Programai turėtų būti suteikta dar 
daugiau galimybių prisidėti prie Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
srities politikos tikslų ir prioritetų 
įgyvendinimo. Nuosekliai taikomas 
mokymosi visą gyvenimą principas yra 
esminis aspektas valdant pokyčius, kuriuos 
žmonėms tenka įveikti įvairiais gyvenimo 
etapais. Siekiant toliau įgyvendinti šį 
principą, būsimoje Programoje reikėtų 
išlaikyti glaudų ryšį su visa strategine 
Sąjungos politinio bendradarbiavimo 
švietimo, mokymo ir jaunimo srityje 
sistema, įskaitant politines mokyklinio 

(10) Programai turėtų būti suteikta dar 
daugiau galimybių prisidėti prie Sąjungos 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
srities politikos tikslų ir prioritetų 
įgyvendinimo. Nuosekliai taikomas 
mokymosi visą gyvenimą principas yra 
esminis aspektas valdant pokyčius, kuriuos 
žmonėms tenka įveikti įvairiais gyvenimo 
etapais, ypač vyresniems nei 50 metų, 
kuriems trūksta įgūdžių, reikalingų greitai 
persiorientuoti darbo rinkoje. Siekiant 
toliau įgyvendinti šį principą, būsimoje 
Programoje reikėtų išlaikyti glaudų ryšį su 
visa strategine Sąjungos politinio 
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ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio 
mokymo ir suaugusiųjų švietimo 
darbotvarkes, drauge stiprinant ir plėtojant 
naują sinergiją su kitomis susijusiomis 
Sąjungos programomis ir politikos sritimis;

bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir 
jaunimo srityje sistema, įskaitant politines 
mokyklinio ugdymo, aukštojo mokslo, 
profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 
darbotvarkes, drauge stiprinant ir plėtojant 
naują sinergiją su kitomis susijusiomis 
Sąjungos programomis ir politikos sritimis;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) vienas pagrindinių programos 
„Erasmus +“ tikslų turi būti išlaikyti 
pagal programą vykdomos veiklos už 
mokyklos, profesinio mokymo ir studijų 
ribų, statusą. Todėl reikia tobulinti veiklą, 
susijusią su darbo su jaunimu, meninės ir 
kultūrinės veiklos, demokratijos 
supratimo, suaugusiųjų švietimo ir 
mėgėjiško sporto skatinimu;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Programa – svarbiausias Europos 
švietimo erdvės kūrimo veiksnys. Ji turėtų 
būti parengta taip, kad galėtų papildyti 
programą, pakeisiančią bendradarbiavimo 
švietimo ir mokymo srityje strateginę 
programą, ir „Europos įgūdžių 
darbotvarkę“28, kuriomis siekiama 
užtikrinti strateginę įgūdžių ir 
kompetencijos svarbą išsaugant darbo 
vietas, ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. Ji turėtų padėti 
valstybėms narėms siekti Paryžiaus 
deklaracijoje dėl pilietiškumo ir bendrų 
laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo 
vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą29

(11) Programa – svarbiausias Europos 
švietimo erdvės kūrimo ir pagrindinių 
Sąjungos įgūdžių, reikalingų mokymuisi 
visą gyvenimą, ugdymo veiksnys. Ji turėtų 
būti parengta taip, kad galėtų papildyti 
programą, pakeisiančią bendradarbiavimo 
švietimo ir mokymo srityje strateginę 
programą, ir „Europos įgūdžių 
darbotvarkę“28, kuriomis siekiama 
užtikrinti strateginę įgūdžių ir 
kompetencijos svarbą išsaugant kokybiškas
darbo vietas, ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą. Ji turėtų padėti 
valstybėms narėms siekti Paryžiaus 
deklaracijoje dėl pilietiškumo ir bendrų 
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nustatytų tikslų; laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo 
vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą29

nustatytų tikslų;

__________________ __________________

28 COM(2016) 381 final. 28 COM(2016) 381 final.

29 [Reference]. 29 [Reference].

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Programoje studentams, 
mokytojams ir besimokantiems 
suaugusiesiems turėtų būti suteikiama 
galimybė išplėsti savo akiratį ir sumažinti 
išankstinį nusistatymą LGBTI asmenų 
atžvilgiu. Mokytojų rengimo metu juo 
reikėtų mokyti kaip sėkmingai įtraukti 
LGBTI temas į mokymo programą, kaip 
padėti LGBTI studentams ir kolegoms ir 
kaip apsaugoti lesbietes, gėjus, 
biseksualius, translyčius ir interseksualius 
asmenis (LGBTI) mokyklos teisės aktais.
Be to, suaugusiųjų švietimo ir profesinio 
rengimo bei mokymo galimybėmis reikėtų 
padėti tiems LGBTI asmenims, kurie dėl 
nesaugios mokyklos ir (arba) studijų 
aplinkos pasitraukė iš mokyklos ar 
universiteto;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) programa „Erasmus +“ siekiama, 
kad daugiau projektų vykdytojų, 
neturinčius Sąjungos patirties, teiktų 
paraiškas dėl finansavimo. Todėl 
nacionalinės agentūros turėtų parengti
arba išplėtoti konkrečius paramos 
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mechanizmus, skirtus tokiems projektų 
vykdytojams;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) Komisijos parengtas programos 
vadovas turėtų būti toliau tobulinamas, 
kad jis būtų praktiškas, paprastas ir 
aiškus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) jaunuoliai mano, kad programa 
„Erasmus +“ visų pirma skirta 
universitetų studentams. Todėl Europos, 
nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas 
skirtingų programos sričių ir su kiekviena 
sritimi susijusių paprogramių, įskaitant 
mokyklinį ugdymą („Comenius“), 
aukštąjį mokslą („Erasmus“), tarptautinį 
aukštąjį mokslą („Erasmus Mundus“), 
profesinį rengimą ir mokymą („Leonardo 
ad Vinči“), suaugusiųjų švietimą 
(„Grundtvig“), jaunimo veiklą („Veiklus 
jaunimas“) ir sportą, žinomumui didinti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) rengiant Programą turėtų būti 
atsižvelgta ir į Sąjungos darbo planą sporto 

(13) rengiant Programą turėtų būti 
atsižvelgta ir į Sąjungos darbo planą sporto 
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srityje – [...] m. Sąjungos lygmens 
bendradarbiavimo sporto srityje 
programą32. Turėtų būti užtikrintas 
Sąjungos darbo plano ir pagal Programą 
remiamų sporto srities veiksmų 
suderinamumas ir papildomumas. 
Atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį 
skatinant fizinį aktyvumą, sveiką 
gyvenseną, socialinę įtrauktį ir lygybę, visų 
pirma daugiausia dėmesio reikia skirti 
mėgėjiškam sportui. Programa turėtų 
prisidėti prie Europos bendrų vertybių 
propagavimo per sportą, gero valdymo ir 
sąžiningumo sporte, taip pat prie švietimo, 
mokymo ir įgūdžių ugdymo sporte ir per 
sportą;

srityje – [...] m. Sąjungos lygmens 
bendradarbiavimo sporto srityje 
programą32. Turėtų būti užtikrintas 
Sąjungos darbo plano ir pagal Programą 
remiamų sporto srities veiksmų 
suderinamumas ir papildomumas. 
Atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį 
skatinant fizinį aktyvumą, sveiką 
gyvenseną, socialinę įtrauktį ir lygybę, visų 
pirma daugiausia dėmesio reikia skirti 
mėgėjiškam sportui. Programa turėtų 
prisidėti prie Europos bendrų vertybių 
propagavimo per sportą, gero valdymo ir 
sąžiningumo sporte, taip pat prie švietimo, 
mokymo ir įgūdžių ugdymo sporte ir per 
sportą. Šiuo atžvilgiu reikia skatinti sporto 
trenerių judumą, ypač trenerių, kurie 
vadovauja moterų sporto grupėms ir 
kuriems reikia paramos kovojant su 
seksizmu ir mizoginija;

_________________ _________________

32 [Reference]. 32 [Reference].

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsakingos institucijos turėtų 
užtikrinti, kad paraiškos formos būtų 
parengiamos laiku ir tinkamai;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Programa turėtų būti įtraukesnė –
turėtų būti geriau pritraukiami mažiau 
galimybių turintys asmenys, be kita ko, 
siūlant lankstesnio formato judumą 
mokymosi tikslais ir skatinant nedidelių 

(16) Programa turėtų būti įtraukesnė –
turėtų būti geriau pritraukiami mažiau 
galimybių turintys asmenys, be kita ko, 
siūlant lankstesnio formato judumą 
mokymosi tikslais ir skatinant nedidelių 
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organizacijų, visų pirma naujokių ir 
bendruomenės lygmens organizacijų, 
tiesiogiai dirbančių su įvairių amžiaus 
grupių palankių sąlygų neturinčiais 
besimokančiais asmenimis, dalyvavimą. 
Reikėtų skatinti virtualaus formato, 
pavyzdžiui, virtualiojo bendradarbiavimo, 
mišriojo ir virtualiojo judumo, naudojimą, 
kad būtų galima pritraukti daugiau dalyvių, 
visų pirma tų, kurie turi mažiau galimybių, 
ir tų, kuriems fizinis persikėlimas į šalį, 
kuri nėra nuolatinės gyvenamosios vietos 
šalis, galėtų kelti problemų;

organizacijų, visų pirma naujokių ir 
bendruomenės lygmens organizacijų, 
tiesiogiai dirbančių su įvairių amžiaus 
grupių palankių sąlygų neturinčiais 
besimokančiais asmenimis, dalyvavimą
supaprastinus administracines procedūras 
ir pasitelkiant aiškią komunikaciją. 
Reikėtų skatinti virtualaus formato, 
pavyzdžiui, virtualiojo bendradarbiavimo, 
mišriojo ir virtualiojo judumo, naudojimą, 
nepakeičiant fizinio judumo, tačiau jį 
naudojant kaip papildomą priemonę, kad 
būtų galima pritraukti daugiau dalyvių, 
visų pirma tų, kurie turi mažiau galimybių, 
ir tų, kuriems fizinis persikėlimas į šalį, 
kuri nėra nuolatinės gyvenamosios vietos 
šalis, galėtų kelti problemų. Tvirtesnės 
paramos struktūros vietos ir nacionaliniu 
lygmenimis, pavyzdžiui, tikslinis 
kultūrinis, visuomeninis ir taip pat 
kalbinis pasiruošimas bei nuolat teikiama 
parama vykdant judumo programą ar 
gestų kalbos vertimas mažiau galimybių 
turintiems asmenims užtikrintų 
nediskriminacinę ir be kliūčių prieigą prie 
visų rūšių veiklos, vykdomos pagal 
programą „Erasmus+“, vadovaujantis 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencija ir Europos strategija dėl 
negalios. Tikslinis šių grupių 
finansavimas ir priemonės, pavyzdžiui, 
konsultantų (angl. coaches) skyrimas 
nacionalinėse agentūrose, kurie teiktų 
konsultacijas apie geriausią lėšų skyrimą, 
taip pat padėtų padidinti Programos 
įtraukumą. „Europos socialinis fondas+“ 
yra pagrindinis paramos fondas, teikiantis 
paramą mažiau galimybių turintiems 
asmenims valstybių narių lygmeniu, o 
kadangi jo tikslai yra tokie patys, jis 
galėtų papildyti „Erasmus+“ judumo 
programas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Programa turėtų užtikrinti 
kokybišką judumo patirtį, remiantis 
principais, nustatytais Europos mobilumo 
kokybės chartijoje (2006/961/EB), kai 
praktinių nuostatų, pavyzdžiui, 
informacijos, pasirengimo, paramos ir 
patirties ir kvalifikacijų pripažinimo 
kokybė, taip pat iš anksto nustatomi 
aiškūs mokymo planai ir mokymo 
rezultatai turi lemiamą poveikį judumo 
patirties privalumams. Pasirengimo ir 
informaciniai seminarai, kuriuose 
mokoma kalbų ir tarpkultūrinių įgūdžių, 
turėtų būti neatskiriama judumo patirties 
dalis, juos turėtų renti siunčiančiosios 
arba priimančiosios organizacijos ar 
judumo paslaugų teikėjai. Siekiant 
padidinti mokymosi judumo aprėptį, 
įtraukumą ir kokybę, patirties sukaupę 
judumo paslaugų teikėjai turėtų 
pasinaudoti supaprastinta paraiškų 
teikimo procedūra, pavyzdžiui, 
akreditacija, laikantis kokybės chartijų;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Programa turėtų būti sustiprintos 
dabartinės judumo mokymosi tikslais 
galimybės, visų pirma tuose sektoriuose, 
kuriuose Programa galėtų būti 
veiksmingiausia, kad jos būtų 
pasiekiamesnės ir kad būtų patenkinta 
didelė paklausa. Tai turėtų būti daroma 
visų pirma teikiant daugiau ir palankesnių 
judumo veiklos galimybių aukštųjų
mokyklų studentams ir mokiniams ar 
profesinių mokyklų moksleiviams. Menkų 
įgūdžių suaugusių besimokančių asmenų 
judumas turėtų būti integruotas į 
bendradarbiavimo partnerystės programas.

(20) Programa turėtų būti sustiprintos 
dabartinės judumo mokymosi tikslais 
galimybės, visų pirma tuose sektoriuose, 
kuriuose Programa galėtų būti 
veiksmingiausia, kad jos būtų 
pasiekiamesnės ir kad būtų patenkinta 
didelė paklausa. Tai turėtų būti daroma 
visų pirma teikiant daugiau ir palankesnių 
judumo galimybių šiuo metu mažiau 
pasiekiamoms grupėms, pavyzdžiui, 
profesinio rengimo ir mokymo mokyklų 
moksleiviams, ypač pirminio profesinio 
rengimo ir mokymo sektoriuje, mokiniams 
ir aukštųjų mokyklų studentams. Žemos 
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Turėtų būti išplėstos neformaliojo 
mokymosi veikloje dalyvaujančio jaunimo 
judumo galimybės, kad galėtų dalyvauti 
daugiau jaunuolių. Taip pat, atsižvelgiant į 
sverto efektą, reikėtų stiprinti švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto sričių 
darbuotojų judumo galimybes. 
Vadovaujantis tikros Europos švietimo 
erdvės vizija, Programa turėtų būti 
skatinamas judumas ir mainai ir 
propaguojamas studentų dalyvavimas 
švietimo ir kultūrinėje veikloje – to turėtų 
būti siekiama remiant procesų 
skaitmenizaciją, pavyzdžiui, Europos 
studento pažymėjimo iniciatyvą. Ši 
iniciatyva gali būti svarbus žingsnis 
užtikrinant, kad judumas taptų realybe 
visiems – pirmiausia suteikiant aukštojo 
mokslo institucijoms galimybę siųsti ir 
priimti daugiau mainuose dalyvaujančių 
studentų tuo pačiu metu didinant studentų 
judumo kokybę, tačiau taip pat 
palengvinant studentų prieigą prie įvairių 
paslaugų (bibliotekos, transporto, 
apgyvendinimo) dar iki atvykimo į 
užsienio įstaigą;

kvalifikacijos suaugusių besimokančių 
asmenų arba mažiau galimybių turinčių 
judumas turėtų būti įtrauktas į 
bendradarbiavimo partnerystės programas. 
Turėtų būti išplėstos neformaliojo 
mokymosi veikloje dalyvaujančio jaunimo 
judumo galimybės, kad galėtų dalyvauti 
daugiau jaunuolių. Taip pat, atsižvelgiant į 
sverto efektą, reikėtų stiprinti švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto sričių 
darbuotojų judumo galimybes. 
Vadovaujantis tikros Europos švietimo 
erdvės vizija, Programa turėtų būti 
skatinamas judumas ir mainai ir 
propaguojamas studentų dalyvavimas 
švietimo ir kultūrinėje veikloje – to turėtų 
būti siekiama remiant procesų 
skaitmenizaciją, pavyzdžiui, Europos 
studento pažymėjimo iniciatyvą. Ši 
iniciatyva gali būti svarbus žingsnis 
užtikrinant, kad judumas taptų realybe 
visiems – pirmiausia suteikiant aukštojo 
mokslo institucijoms galimybę siųsti ir 
priimti daugiau mainuose dalyvaujančių 
studentų tuo pačiu metu didinant studentų 
judumo kokybę, tačiau taip pat 
palengvinant studentų prieigą prie įvairių 
paslaugų (bibliotekos, transporto, 
apgyvendinimo) dar iki atvykimo į 
užsienio įstaigą;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) judumo mokymosi tikslais 
galimybės pasienio regionuose turėtų būti 
remiamos papildomai. Visų pirma 
profesinio rengimo ir mokymo 
programose dalyvaujantiems 
moksleiviams turėtų būti sudarytos 
galimybės lengviau stažuotis arba dalį 
studijų praleisti užsienyje, kad jie galėtų 
susipažinti su tarpvalstybine darbo rinka;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) Programa turėtų sustiprinti 
įtraukų ir kokybišką profesinį rengimą ir 
mokymą (PRM), nes jis atlieka svarbų 
ekonominį ir socialinį vaidmenį Europoje, 
dėl to užtikrinamos vienodos galimybės ir 
socialinė įtrauktis visiems piliečiams, 
įskaitant socialiai nepalankioje padėtyje 
esančioms grupėms priklausančius 
asmenis ir mažiau galimybių turinčius 
asmenys. Programa padės spręsti PRM 
sektoriuje kylančius specifinius 
sunkumus, pavyzdžiui, susijusius su 
specifine struktūrine parama, kaip 
kalbinių įgūdžių ir sektoriui būdingo 
kalbinio mokymo ar deramų vertinimo 
priemonių teikimas dalyviams, taip pat 
teiks finansavimą siekiant kompensuoti 
ribotas nacionalines lėšas, kurios turimos 
studentų, mokytojų ir darbuotojų PRM 
sektoriuje mainams, arba sudarys 
palankesnes sąlygas ieškoti partnerių 
aukštos kokybės judumo programose;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) Programa turėtų remti judumo 
patirtį suaugusiųjų švietimo, kurio 
pagrindinis tikslas – socialinės įtraukties, 
aktyvaus pilietiškumo, įsidarbinamumo, 
asmeninio tobulėjimo ir gerovės, kartu su 
žinių, kompetencijų ir įgūdžių perdavimu, 
skatinimas, srityje;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20d) Programa turėtų skatinti mokytojų 
arba kitų švietimo srities darbuotojų 
judumą, įskaitant ankstyvojo lavinimo ir 
ikimokyklinio lavinimo srities 
darbuotojus, prisidėdama prie jų pirminio 
ir tęstinio profesinio tobulėjimo, taip pat ji 
turėtų užtikrinti, kad mokytojai gautų 
paramą iš savo mokyklų, kai dalyvauja 
judumo programose, įskaitant tinkamą
mokymą prieš dalyvavimą judumo 
programoje, taip pat plėstų žinias ir 
gerintų kompetencijas, kurias galėtų 
naudoti mokant ir dėstant mainų 
programų studentams. Siekiant padidinti 
mokytojų galimybes dalyvauti 
Programoje, jų atstovaujamąsias 
asociacijas nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis reikėtų įtraukti į vietos 
informavimo kampanijas, kurias 
koordinuotų jų atitinkamos nacionalinės 
agentūros. Mokytojų dalyvavimas judumo 
programose turėtų būti laikomas ne 
atostogomis, o jų oficialaus darbo laiko 
dalimi;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Programa turėtų paskatinti jaunimą 
dalyvauti Europos demokratiniame 
gyvenime, be kita ko, remiant projektus, 
kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia 
ir mokosi dalyvauti pilietinėje 
visuomenėje, didinant informuotumą apie 
Europos bendras vertybes (įskaitant 
pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir 
vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens 

(21) Programa turėtų paskatinti jaunimą 
dalyvauti Europos demokratiniame 
gyvenime, be kita ko, remiant projektus, 
kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia 
ir mokosi dalyvauti pilietinėje 
visuomenėje, didinant informuotumą apie 
Europos bendras vertybes (įskaitant 
pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir 
vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens 
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sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant 
prie Europos integracijos proceso;

sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant 
prie Europos integracijos proceso. 
Programoje pripažįstama jaunimo 
organizacijų ir darbo su jaunimu svarba 
siekiant šio tikslo, o dėmesys bus sutelktas 
į tai, kaip stiprinti jaunimo sektorių 
Europoje remiant ir skatinant jaunimo 
organizacijų veiklą ir projektus visoje 
Europoje bei kaimyninėse šalyse ir 
bendradarbiavimą su kitomis pasaulio 
šalimis;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Programa turėtų pasiūlyti jaunimui 
daugiau galimybių atrasti Europą per 
užsienyje įgyjamą mokymosi patirtį. 
Aštuoniolikmečiams, visų pirma tiems, 
kurie turi mažiau galimybių, turėtų būti 
suteikta galimybė pirmą kartą ir bent 
trumpai vienam ar su grupe patirti, ką 
reiškia keliauti Europoje, dalyvaujant 
neformalioje švietimo veikloje, kuria 
siekiama sustiprinti priklausymo Europos 
Sąjungai jausmą ir atrasti jos kultūrinę 
įvairovę. Programa turėtų padėti nustatyti 
įstaigas, atsakingas už dalyvių pritraukimą 
ir atranką, ir remti veiklą, kuria skatinamas 
patirties mokymosi aspektas;

(22) Programa turėtų pasiūlyti jaunimui 
daugiau galimybių atrasti Europą per 
užsienyje įgyjamą kokybišką mokymosi 
patirtį. Bet kokio amžiaus jaunuoliams, 
visų pirma tiems, kurie turi mažiau 
galimybių, turėtų būti suteikta galimybė 
pirmą kartą ir bent trumpai vienam ar su 
grupe patirti kokybišką mokymąsi 
keliaujant Europoje, dalyvaujant 
neformalioje švietimo veikloje, kuria 
siekiama sustiprinti priklausymo Europos 
Sąjungai jausmą ir atrasti jos kultūrinę 
įvairovę. Programa turėtų padėti nustatyti 
įstaigas, įskaitant pilietinės visuomenės ir 
jaunimo organizacijas, atsakingas už 
dalyvių pritraukimą ir atranką, ir remti 
veiklą, kuria skatinamas patirties 
mokymosi aspektas. Pagal Programą 
vykdant iniciatyvą „DiscoverEU“ turėtų 
būti siekiama aiškaus mokymosi tikslo ir 
veiklos. Komisija turi užtikrinti, kad vietos 
būtų skiriamos išlaikant geografinę 
pusiausvyrą. Galima apsvarstyti galimybę 
Programą vykdyti bendradarbiaujant su 
Europos kultūros sostinių, Europos 
jaunimo sostinių, Europos savanorių 
kultūros sostinių ir Europos žaliųjų 
sostinių iniciatyvomis;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Programa taip pat turėtų skatinti 
vyresnio amžiaus besimokančių asmenų, 
įskaitant trečiojo amžiaus universitetų 
studentus ir vyresnių negu 50 metų 
amžiaus darbuotojus, kurie dirba 
pereinamuoju laikotarpiu darbo rinkoje, 
ir kartų mainams tarp jaunimo ir vyresnio 
amžiaus asmenų skirtą veiklą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) be to, Programa turėtų stiprinti 
kalbų mokymąsi, visų pirma aktyviau 
naudojantis internetinėmis priemonėmis, 
nes e. mokymasis teikia papildomų 
lankstumo ir prieigos privalumų mokantis
kalbų;

(23) be to, siekiant įveikti vieną iš 
studentų judumo kliūčių, Programa turėtų 
stiprinti kalbų mokymąsi, įskaitant gestų 
kalbas, mažumų ir kaimyninių šalių 
kalbas, visų pirma aktyviau naudojantis 
prieinamomis internetinėmis 
priemonėmis, taip pat tradiciniais kalbų
mokymo metodais;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Programa turėtų remti priemones, 
kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, 
jaunimo ir sporto srityse veikiančių 
organizacijų ir institucijų 
bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų 
vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant 

(24) Programa turėtų remti priemones, 
kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, 
jaunimo ir sporto srityse veikiančių 
organizacijų ir institucijų 
bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų 
vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant 
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gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia 
kintančiame pasaulyje, taip pat deramai 
išnaudojant inovacijų, kūrybiškumo ir 
verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje 
ekonomikoje;

gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia 
kintančiame pasaulyje, taip pat deramai 
išnaudojant darnaus vystymosi, socialinės 
pažangos, inovacijų, kūrybiškumo ir 
verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje 
ekonomikoje;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos 8 straipsnį Programa 
turi būti remiamas visuomenės 
informavimas apie neįgaliuosius ir, 
siekiant skatinti teigiamą požiūrį bei 
didesnį socialinį sąmoningumą, ji turi 
raginti pripažinti neįgaliųjų įgūdžius, 
laimėjimus ir gebėjimus. Ji taip pat turi 
visais švietimo sistemos lygmenimis 
skatinti pagarbą neįgaliųjų teisėms ir 
įtraukti informuotumo apie neįgaliuosius 
ir jų teises didinimo programas;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) 2017 m. gruodžio 14 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba paragino 
valstybes nares, Tarybą ir Komisiją 
įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis Europos 
bendradarbiavimas švietimo ir mokymo 
srityje būtų pakeltas į aukštesnį lygį, be 
kita ko, skatinant, kad iki 2024 m. atsirastų 
Europos universitetai, kuriuos sudarytų 
taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti 
visos Sąjungos universitetų tinklai. 
Programa turėtų remti šiuos Europos 
universitetus;

(25) 2017 m. gruodžio 14 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba paragino 
valstybes nares, Tarybą ir Komisiją 
įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis Europos 
bendradarbiavimas švietimo ir mokymo 
srityje būtų pakeltas į aukštesnį lygį, be 
kita ko, skatinant, kad iki 2024 m. atsirastų
Europos universitetai, kuriuos sudarytų 
taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti 
visos Sąjungos universitetų tinklai. 
Programa turėtų remti šiuos Europos 
universitetus ir užtikrinti finansinę 
paramą – daugiausiai 20 proc. 



AD\1171035LT.docx 25/60 PE628.472v02-00

LT

centralizuoto biudžeto švietimo ir mokymo 
srities veiksmams. Programa turėtų 
užtikrinti, kad Europos universitetų 
tinklas garantuotų visapusišką geografinę 
Europos universitetų aprėptį;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) 2010 m. Briugės komunikate 
raginta remti profesinį meistriškumą 
siekiant pažangaus ir tvaraus augimo. 
2017 m. komunikate „Inovacijų stiprinimas 
Europos regionuose“ profesinio mokymo ir 
inovacijų sistemų susiejimas laikomas 
regiono lygmens pažangiosios 
specializacijos strategijų dalimi. Programa 
turėtų suteikti priemonių, kuriomis būtų 
galima atsiliepti į šiuos raginimus, ir 
paremti profesinio meistriškumo centrų 
tarptautinių platformų, glaudžiai integruotų 
į vietos ir regionines augimo, inovacijų ir 
konkurencingumo strategijas, kūrimą. Šie 
meistriškumo centrai turėtų veikti kaip 
kokybiškų profesinių įgūdžių „varikliai“ 
sektorinių iššūkių kontekste ir drauge remti 
bendrus struktūrinius pokyčius ir Sąjungos 
socialinę ir ekonominę politiką;

(26) 2010 m. Briugės komunikate 
raginta remti profesinį meistriškumą 
siekiant pažangaus ir tvaraus augimo. 
2017 m. komunikate „Inovacijų stiprinimas 
Europos regionuose“ profesinio mokymo ir 
inovacijų sistemų susiejimas laikomas 
regiono lygmens pažangiosios 
specializacijos strategijų dalimi. Programa 
turėtų suteikti priemonių, kuriomis būtų 
galima atsiliepti į šiuos raginimus, ir 
paremti profesinio meistriškumo centrų 
tarptautinių platformų, glaudžiai integruotų 
į vietos ir regionines augimo, inovacijų, 
konkurencingumo, socialinės įtraukties ir 
darnaus vystymosi strategijas, kūrimą. Šie 
meistriškumo centrai turėtų veikti kaip 
kokybiškų profesinių įgūdžių „varikliai“ 
sektorinių iššūkių kontekste ir drauge remti 
bendrus struktūrinius pokyčius ir Sąjungos 
socialinę ir ekonominę politiką; Programa 
turėtų teikti finansavimą šiems 
meistriškumo centrams – jiems skirti bent 
10 proc. centralizuoto biudžeto švietimo ir 
mokymo srities veiksmams, ir turėtų 
užtikrinti visapusišką geografinę aprėptį 
visoje Europoje;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(27) siekiant padidinti virtualiojo 
bendradarbiavimo mastą, Programa taip pat 
turėtų remti sistemiškesnį interneto 
platformų (pavyzdžiui, „eTwinning“, 
„School Education Gateway“, Europos 
suaugusiųjų mokymosi elektroninės 
platformos, Europos jaunimo portalo ir 
aukštojo mokslo interneto platformos) 
naudojimą;

(27) siekiant padidinti virtualiojo 
bendradarbiavimo mastą, Programa taip pat 
turėtų remti sistemiškesnį ir lengviau 
prieinamą interneto platformų (pavyzdžiui, 
„eTwinning“, „School Education 
Gateway“, Europos suaugusiųjų mokymosi 
elektroninės platformos, Europos jaunimo 
portalo ir aukštojo mokslo interneto
platformos) naudojimą;

Pakeitimas 38

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, 
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;

(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, 
kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams 
visoje Europoje, ir lankstesnių bei 
įtraukesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, 
kad būtų galima judėti tarp įvairių 
švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir 
formalios bei neformalios aplinkos;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Programa turėtų užtikrinti, kad 
dalyvaujant judumo programose įgytos 
bet kokio pobūdžio kompetencijos būtų 
tinkamai užfiksuotos dokumentais, 
patvirtintos ir pripažįstamos. Programa 
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turėtų skirti ypatingą dėmesį švietimo ir 
mokymosi užsienyje laikotarpių 
patvirtinimui ir pripažinimui, įskaitant 
vidurinį išsilavinimą, ir šiuo atveju 
biudžeto lėšos ir konkrečios dotacijos 
turėtų būti susietos su kokybės įvertinimo 
procedūromis, mokymosi rezultatų 
aprašymu, taip pat visapusišku 2012 m. 
Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir 
veiksmingos pameistrystės europinės 
sistemos, Tarybos rekomendacijos dėl 
neformaliojo mokymosi ir savišvietos 
rezultatų patvirtinimo ir Europos 
priemones, padedančias pripažinti 
mokymosi užsienyje rezultatus ir užtikrinti 
kokybišką mokymąsi, pavyzdžiui, Europos 
kvalifikacijų sandarą (EKS), Europos 
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 
registrą (angl. EQAR), Europos 
profesinio mokymo kreditų sistemą (angl. 
ECVET) ir Europos profesinio mokymo 
kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą 
(angl. EQAVET), taikymu;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant užtikrinti sąsajas su kitomis 
Sąjungos priemonėmis ir remti kitas 
Sąjungos politikos sritis, judumo galimybių 
turėtų būti suteikta pačiuose įvairiausiuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, viešajame, žemės 
ūkio ar verslo, dirbantiems žmonėms, kad 
jie įgytų mokymosi užsienyje patirties, kuri 
leistų jiems bet kuriuo gyvenimo etapu 
augti ir tobulėti tiek profesinėje, tiek 
asmeninėje srityje, ir visų pirma geriau 
suvokti savo europinę tapatybę ir suprasti 
Europos kultūrų įvairovę. Programa turėtų 
pasiūlyti prieigą prie visų Sąjungos 
tarpvalstybinio judumo galimybių su 
stipriu mokymosi aspektu ir supaprastinti 
judumo programų pasiūlą naudos gavėjams 
ir šios veiklos dalyviams. Turėtų būti 

(30) siekiant užtikrinti sąsajas su kitomis 
Sąjungos priemonėmis ir remti kitas 
Sąjungos politikos sritis, judumo galimybių 
turėtų būti suteikta pačiuose įvairiausiuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, viešajame, žemės 
ūkio ar verslo, dirbantiems žmonėms, 
įskaitant neįgaliuosius, kad jie įgytų 
mokymosi užsienyje patirties, kuri leistų 
jiems bet kuriuo gyvenimo etapu augti ir 
tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje 
srityje, ir visų pirma geriau suvokti savo 
europinę tapatybę ir suprasti Europos 
kultūrų įvairovę. Programa turėtų pasiūlyti 
prieigą prie visų Sąjungos tarpvalstybinio 
judumo galimybių su stipriu mokymosi 
aspektu ir supaprastinti judumo programų 
pasiūlą naudos gavėjams ir šios veiklos 



PE628.472v02-00 28/60 AD\1171035LT.docx

LT

sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti 
„Erasmus“ projektus; turėtų būti nustatyta 
specialių priemonių, padedančių 
„Erasmus“ projektų vykdytojams teikti 
paraiškas dotacijai gauti ar siekti sinergijos 
naudojantis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais ir migracijos, saugumo, 
teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir 
kultūros programomis;

dalyviams. Turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos išplėsti „Erasmus“ 
projektus; turėtų būti nustatyta specialių 
priemonių, padedančių „Erasmus“ projektų 
vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti 
ar siekti sinergijos naudojantis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais ir 
migracijos, saugumo, teisingumo ir 
pilietybės, sveikatos ir kultūros 
programomis, taip pat Europos 
solidarumo korpusu;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
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;

(32) Programa turi atitikti pagrindinį 
Paryžiaus susitarimo tikslą – stiprinti 
visuotinį atsaką į klimato kaitos grėsmę.
Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 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;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Programa ir jos priemonės šioje 
unikalioje tarptautinėje aplinkoje turėtų 
atlikti labai svarbų vaidmenį ugdant 
žmones pasaulinio tvarumo ir pasaulinių 
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tyrimų, aplinkos apsaugos, klimato kaitos 
srityse, ir šie tyrimai kaip horizontalusis 
elementas turėtų būti įtraukti ne tik į 
tikslines programas, bet ir į visą 
pagrindinę veiklą formaliojo, 
neformaliojo švietimo ar savaiminio 
mokymosi forma;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) atsižvelgiant į SESV 8 straipsnyje 
nustatytą Europos Sąjungos teisinį 
įsipareigojimą visuose jos veiksmuose 
panaikinti vyrų ir moterų nelygybę ir 
skatinti jų lygybę, ši programa turėtų 
padėti integruoti lyčių aspektą į Sąjungos 
politiką. Rengiant ir įgyvendinant 
Programą bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami 
atliekant vertinimą ar peržiūrą. Ypač 
reikia pagerinti dalyvių iš trečiųjų šalių 
lyčių pusiausvyrą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant užtikrinti kritinę 
asignavimų masę, kad būtų galima pasiekti 
kiekviename iš toliau nurodytų sektorių 
numatytą įgyvendinimo pažangą ir 
rezultatus, turėtų būti apibrėžtas bazinio 
paketo, skirto švietimo ir mokymo srities 
veiklai, kurią valdys nacionalinės 
agentūros, paskirstymas nustatant 
minimalius asignavimus kiekvienam 
sektoriui (aukštojo mokslo, mokyklinio 
ugdymo, profesinio mokymo ir 

(34) siekiant užtikrinti kritinę 
asignavimų masę, kad būtų galima pasiekti 
kiekviename iš toliau nurodytų sektorių 
numatytą įgyvendinimo pažangą ir 
rezultatus, turėtų būti apibrėžtas bazinio 
paketo, skirto švietimo ir mokymo srities 
veiklai, kurią valdys nacionalinės 
agentūros, paskirstymas nustatant 
minimalius asignavimus kiekvienam 
sektoriui (aukštojo mokslo, mokyklinio 
ugdymo, profesinio mokymo ir 
suaugusiųjų švietimo). Be to, taip pat būtų 
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suaugusiųjų švietimo); galima nustatyti minimaliuosius 
asignavimus kiekvienai tikslinei grupei.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) 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 fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias 
normas ir vieneto įkainius ir su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje;

(36) 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 fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias 
normas ir vieneto įkainius ir su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje. Tikslinė finansinė parama, 
pavyzdžiui, išankstinio finansavimo 
galimybės mažiau galimybių turintiems 
asmenims, arba papildomų išlaidų, 
tenkančių neįgaliems asmenims dėl jų 
neįgalumo, finansavimas, yra itin svarbi 
Programos įtraukumui;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) finansinės paramos, t. y. dotacijų, 
kelionių ar administracinių vienkartinių 
išmokų, nustatyto dydžio sumų ir vieneto 
sąnaudų, dydžiai turėtų būti kasmet 
peržiūrimi ir pakoreguojami atsižvelgiant 
į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas 
priimančioje šalyje ar priimančiame 
mieste, remiantis atnaujintais Eurostato 
duomenimis, siekiant užtikrinti, kad jie 
atitiktų tikrovę ir nebūtų diskriminaciniai. 
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Labai svarbu, kad apskaičiuojant 
skiriamas subsidijas būtų atsižvelgiama į 
būsto, tarptautinio ir vietos transporto, 
maisto, kalbų kursų išlaidas ir minimalią 
sumą, kurios reikia norint gyventi oriai;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) laikydamasi Finansinio reglamento, 
Komisija turėtų patvirtinti darbo programas 
ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Darbo programose turėtų būti 
nustatytos priemonės, būtinos 
įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir 
konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų 
gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip 
pat kiti būtini elementai. Darbo programos 
ir jų pakeitimai turėtų būti priimami 
įgyvendinimo aktais laikantis nagrinėjimo 
procedūros;

(40) laikydamasi Finansinio reglamento, 
Komisija turėtų patvirtinti darbo programas 
ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Darbo programose turėtų būti 
nustatytos priemonės, būtinos 
įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir 
konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų 
gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip 
pat kiti būtini elementai. Darbo programos 
ir jų pakeitimai turėtų būti priimami 
deleguotaisiais aktais;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) vadovaujantis 2016 m. balandžio 
13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
geresnės teisėkūros38 22 ir 23 dalimis, 
reikia įvertinti Programą remiantis 
informacija, surinkta laikantis specialių 
stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge 
vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir 
administracinės naštos, visų pirma 
valstybėms narėms. Į tuos reikalavimus 
reikėtų įtraukti specialius, išmatuojamus ir 
realistiškus rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų 
matyti raidos tendencijos ir kurie būtų 
Programos poveikio vietos lygmeniu 

(41) vadovaujantis 2016 m. balandžio 13
d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros38 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti 
Programą remiantis informacija, surinkta 
laikantis specialių stebėsenos reikalavimų, 
tačiau drauge vengiant pernelyg didelio 
reguliavimo ir administracinės naštos, visų 
pirma gaunančiosioms organizacijoms, 
taip pat valstybėms narėms. Į tuos 
reikalavimus reikėtų įtraukti specialius, 
išmatuojamus ir realistiškus rodiklius, iš 
kurių ilgainiui būtų matyti raidos 
tendencijos ir kurie būtų Programos 
poveikio vietos lygmeniu vertinimo 
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vertinimo pagrindas; pagrindas;

_________________ _________________

38 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros 
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

38 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros 
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Komisija turėtų supaprastinti 
apibrėžtis ir patobulinti gaires dėl 
decentralizuotų veiksmų, siekdama 
užtikrinti, kad nacionalinės agentūros 
nuosekliai taikytų programos taisykles, 
laikydamosi bendrų kokybės standartų ir 
procedūrinės praktikos. Kad būtų 
pagerintas programos įgyvendinimas, 
Komisija turėtų skatinti geresnį agentūrų 
veiklos koordinavimą;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
44 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44b) Programa turėtų skatinti 
tarpusavio mokymąsi po studijų, mokymo 
ir dalyvavimo darbo užsienyje 
programose, siekiant padidinti 
„Erasmus+“ poveikį vietos 
bendruomenėms ir sudaryti geresnes 
sąlygas dalytis gerąja patirtimi, kuri yra 
itin svarbi siekiant pagerinti pagal 
programą „Erasmus+“ finansuojamų 
projektų kokybę;
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) valstybės narės turėtų dėti 
pastangas, kad būtų priimtos visos deramos 
teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo 
priemonės ir būtų užtikrintas sklandus
Programos veikimas. Be kita ko, jei 
įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės 
aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 
apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl 
kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir 
leidimus gyventi. Pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/80139 valstybės narės raginamos 
nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

(46) valstybės narės turėtų dėti 
pastangas, kad būtų priimtos visos deramos 
teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo 
priemonės ir būtų užtikrintas sklandus 
Programos veikimas. Tai apima atleidimą 
nuo mokesčių ir socialinių įmokų už 
studijų dotacijas, teisių perkeliamumo 
tarp Sąjungos socialinių sistemų 
palengvinimą, be kita ko, jei įmanoma ir 
nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl 
trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 
apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl 
kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir 
leidimus gyventi, ir kitas teisines ar 
administracines problemas, kurios galėtų 
sukliudyti naudotis programa. Pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos 
nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

__________________ __________________

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, 
studijų, stažavimosi, savanoriškos 
tarnybos, mokinių mainų programų arba 
edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair 
programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 
2016 5 21, p. 21).

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, 
studijų, stažavimosi, savanoriškos 
tarnybos, mokinių mainų programų arba 
edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair 
programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 
2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 

Išbraukta.
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įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201140;

__________________

40 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 
13).

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant supaprastinti reikalavimus 
naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau 
naudoti supaprastintas fiksuotomis 
sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja 
norma finansuojamas dotacijas. Nustatant 
supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama 
judumo veikla pagal Programą, kaip 
nustatyta Komisijos, turėtų būti 
atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir 
pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. 
Komisija ir siunčiančiųjų šalių 
nacionalinės agentūros turėtų turėti 
galimybę remdamosi objektyviais 
kriterijais koreguoti šias supaprastintas 
dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą 
mažiau galimybių turintiems žmonėms. 
Vadovaujantis nacionaline teise valstybės 
narės taip pat turėtų būti skatinamos toms 
dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, 
įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių 
turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji 
subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą 
atitinkamiems asmenims;

(49) siekiant supaprastinti reikalavimus 
naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau 
naudoti supaprastintas fiksuotomis 
sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja 
norma finansuojamas dotacijas. Nustatant 
supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama 
judumo veikla pagal Programą, kaip 
nustatyta Komisijos, turėtų būti 
atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir 
pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. 
Komisija ir siunčiančiųjų šalių 
nacionalinės agentūros turėtų turėti 
galimybę remdamosi objektyviais 
kriterijais koreguoti šias supaprastintas 
dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą 
mažiau galimybių turintiems žmonėms. 
Vadovaujantis nacionaline teise valstybės 
narės taip pat turėtų toms dotacijoms 
netaikyti jokių mokesčių, įskaitant 
socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti 
atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, 
teikiantys tokią finansinę paramą 
atitinkamiems asmenims;

Pakeitimas 54



AD\1171035LT.docx 35/60 PE628.472v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) svarbu užtikrinti patikimą 
kiekvienos programos finansų valdymą ir 
kuo veiksmingesnį bei patogesnį 
dalyviams jos įgyvendinimą. Valstybės 
narės arba nacionalinės agentūros 
neturėtų nustatyti papildomų taisyklių, dėl 
kurių paramos gavėjams būtų sudėtingiau 
naudotis lėšomis;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) siekiant peržiūrėti ar papildyti 
Programos veiklos rodiklius, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 
susijusius su Priedu. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti su deleguotaisiais 
aktais susijusiame parengiamajame darbe, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai turėtų būti suteikta
galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžiuose;

(53) siekiant peržiūrėti ar papildyti 
Programos veiklos rodiklius ir nurodyti 
skirtingiems veiksmams skirtas sumas ir 
lėšų paskirstymą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus, susijusius su 
darbo programų priėmimu ir keitimu ir 
Priedo keitimu. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti su deleguotaisiais 
aktais susijusiame parengiamajame darbe, 
Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu 
kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 
ekspertams sistemingai suteikiama
galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžiuose;
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos 
veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto srityse programa „Erasmus“ (toliau 
– Programa).

Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos 
veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto srityse programa „Erasmus+“
(toliau – Programa).

Pakeitimas 57

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 būdu. Tai gali būti stažuotės, 
gamybinės praktikos, jaunimo mainai, 
dėstymas ar mokymas arba dalyvavimas 
profesinio tobulinimosi veikloje. Jis gali 
būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip 
kalbinė pagalba, įskaitant gestų kalbą ir 
mokymas ir (arba) prieinamas
e. mokymasis ir virtualusis 
bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais, 
greta fizinio judumo, gali būti mokomasi 
naudojantis prieinamomis ir (arba) 
specialiai pritaikytomis informacinėmis ir 
ryšių technologijų priemonėmis;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) savaiminis mokymasis –
mokymasis iš kasdienės veiklos ir patirties, 
kuris nėra organizuotas ar struktūruotas 

4) savaiminis mokymasis –
mokymasis iš kasdienės veiklos ir patirties, 
kuris nėra organizuotas ar struktūruotas 
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tikslų, laiko ar mokymosi paramos 
atžvilgiu. Besimokančio asmens požiūriu 
jis gali būti nesąmoningas;

tikslų, laiko ar mokymosi paramos 
atžvilgiu. Besimokančio asmens požiūriu 
jis gali būti nesąmoningas ir 
besimokančiam asmeniui duoda 
naudingų mokymosi rezultatų;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) virtualusis bendradarbiavimas –
bendradarbiavimas naudojantis 
informacinėmis ir ryšių technologijų 
priemonėmis;

17) virtualusis bendradarbiavimas –
bendradarbiavimas naudojantis 
prieinamomis ir (arba) specialiai 
pritaikytomis informacinėmis ir ryšių 
technologijų priemonėmis ir sistemomis;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) jaunimo dalyvavimo veikla –
neformalių jaunimo grupių ir (arba) 
jaunimo organizacijų vykdoma 
nemokyklinė veikla, kuriai būdingas 
neformalusis ugdymas;

20) jaunimo dalyvavimo veikla –
neformalių jaunimo grupių ir (arba) 
jaunimo organizacijų vykdoma prieinama 
nemokyklinė veikla, kuriai būdingas 
neformalusis ugdymas;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) su jaunimu dirbantis asmuo –
specialistas ar savanoris, dalyvaujantis 
neformaliojo ugdymo(si) veikloje ir 
teikiantis paramą jauniems žmonėms jų 
asmeninės socialinės ir profesinės raidos 
metu;

21) su jaunimu dirbantis asmuo –
specialistas ar savanoris, dalyvaujantis 
neformaliojo arba savaiminio ugdymo(si) 
veikloje ir padedantis jauniems žmonėms 
siekti asmeninio tobulėjimo, įskaitant 
socialinį ir profesinį tobulėjimą ir 
kompetencijų ugdymą. Su jaunimu 
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dirbantys asmenys kartu su jaunimu 
dalyvauja planuojant, valdant, 
koordinuojant, įgyvendinant ir vertinant 
darbo su jaunimu veiklą ir susijusią darbo 
su jaunimu raidą ;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) ES jaunimo dialogas – dialogas su 
jaunimu ir jaunimo organizacijomis, kurio 
metu nuolat bendrai apžvelgiami Europos 
bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje
prioritetai, įgyvendinimas ir tolesnė veikla;

22) struktūrinis dialogas – dialogas su 
jaunimu ir jaunimo organizacijomis, 
kuriame dalyvauja politikos formuotojai 
ir sprendimus priimantys asmenys, kurio 
metu nuolat bendrai apžvelgiami Europos 
bendradarbiavimo visose jaunimui 
svarbiose srityse prioritetai, įgyvendinimas 
ir tolesnė veikla;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25) mažiau galimybių turintys asmenys
– žmonės, dėl ekonominių, socialinių, 
kultūrinių, geografinių ar sveikatos 
priežasčių, dėl savo kaip migrantų kilmės 
arba dėl negalios ar mokymosi sunkumų 
susiduriantys su kliūtimis, kurios 
neleidžia jiems veiksmingai naudotis 
Programos teikiamomis galimybėmis;

25) mažiau galimybių turintys 
asmenys – asmenys, kurie negali 
visapusiškai ir veiksmingai naudotis 
Programos teikiamomis galimybėmis dėl 
jų nepalankios padėties, lyginant su jų 
bendraamžiais, kurioje jie yra dėl įvairių 
kliūčių, pavyzdžiui, negalios, sveikatos 
problemų, mokymosi sunkumų, kultūrinių
skirtumų arba ekonominių, socialinių ar 
geografinių kliūčių, įskaitant asmenis iš 
marginalizuotos bendruomenės, migrantų 
kilmės asmenis, ar asmenis, kuriems kyla 
rizika patirti diskriminaciją dėl bet kokių 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnyje nurodytų 
priežasčių. Dėl tokių kliūčių jiems reikia 
papildomų paramos paslaugų, kad jie 
galėtų jas įveikti ir visapusiškai dalyvauti 
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programoje;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) sektorių bendradarbiavimas –
skirtingų sektorių, kurie priklauso 
Programai, bendradarbiavimas (aukštasis 
mokslas, profesinis rengimas ir mokymas, 
mokyklinis ugdymas, suaugusiųjų 
švietimas, jaunimas ir sportas), taip pat 
bendradarbiavimas tarp formaliojo, 
neformaliojo švietimo ir savaiminio 
mokymosi sistemų ir skirtingų juridinių 
subjektų tuose sektoriuose;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 27 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27b) svarbiausi gebėjimai – žinios, 
įgūdžiai ir požiūris, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, kad galėtų save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
socialiniame gyvenime ir būti aktyviu 
piliečiu. Svarbiausi gebėjimai apima: 
raštingumą, kalbų mokėjimą, matematiką, 
mokslą, technologijas ir inžineriją, 
skaitmeninę kompetenciją, asmeninę, 
socialinę ir mokymosi kompetenciją, 
pilietiškumo kompetenciją, verslumą, 
kultūrinį sąmoningumą ir raišką.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Programos tikslas –
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, 
profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje 
ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus 
ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir 
socialinės sanglaudos ir europinės 
tapatybės stiprinimo. Todėl Programa yra 
svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo 
priemonė, remianti Europos strateginio 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo
srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių 
įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti 
bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje 
pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo 
strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

1. Bendrasis Programos tikslas –
švietimo, mokymo, jaunimo, suaugusiųjų 
mokymo ir sporto priemonėmis remti 
žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį 
tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip 
prisidedant prie tvaraus augimo, deramų
darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos
ir įtraukties, aplinkos apsaugos, aktyvaus 
pilietiškumo, teisių ir vertybių skatinimo ir 
dalyvavimo demokratiniame gyvenime, 
taip pat europinės tapatybės stiprinimo. 
Todėl Programa yra svarbi Europos 
švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti
prieinamą ir įtraukią Europos strateginio 
bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir 
jaunimo srityje ir susijusių sektorinių 
darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti 
toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo 
politikos srityje pagal 2019–2027 m. 
Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti 
europinį sporto aspektą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti jaunimo judumą 
neformaliojo mokymosi tikslais ir aktyvų 
dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, 
įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas 
organizacijų ir jaunimo politikos lygmeniu;

b) skatinti jaunimo judumą 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat 
bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir 
inovacijas organizacijų ir jaunimo politikos 
lygmeniu;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti visų piliečių, 
neatsižvelgiant į jų amžių, mokymąsi visą 
gyvenimą gerinant bendradarbiavimą tarp 
formaliojo, neformaliojo ugdymo ir 
savišvietos sistemų ir remiant lanksčius 
mokymo būdus.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suaugusiųjų švietimo 
darbuotojų judumas;

d) suaugusiųjų švietimo sistemoje
besimokančiųjų asmenų ir darbuotojų 
judumas;

Pakeitimas 70

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) inovacijų partnerystė šveitimo ir 
kitų mokymosi formų srityje, vykdant 
didelės apimties veiksmus, pavyzdžiui, 
kuriant suaugusiųjų švietimo sąjungas, ir 
sektorių bendradarbiavimo partnerystė;

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) partnerystė, kuria siekiama 
meistriškumo, visų pirma Europos 
universitetų, profesinio meistriškumo 
centrų ir jungtinio magistro laipsnio 

b) partnerystė, kuria siekiama 
meistriškumo, pavyzdžiui, profesinio 
meistriškumo centrų ir jungtinio magistro 
laipsnio partnerystė, užtikrinant, kad šios 
partnerystės geografinė aprėptis apimtų 
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partnerystė; visą Europą;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) inovacijų partnerystė, kuria 
didinamas Europos inovacinis pajėgumas;

c) inovacijų partnerystė, kuria 
didinamas tvarus Europos inovacinis 
pajėgumas;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos švietimo ir mokymo 
bendros ir sektorių politikos darbotvarkių 
rengimas ir įgyvendinimas, be kita ko, 
prisidedant tinklui „Eurydice“ ar kitų 
atitinkamų organizacijų veiklai;

a) Sąjungos įtraukaus švietimo ir 
mokymo bendros ir sektorių politikos 
darbotvarkių rengimas ir įgyvendinimas, be 
kita ko, prisidedant tinklui „Eurydice“ ar 
kitų atitinkamų organizacijų veiklai;

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) politinis dialogas ir 
bendradarbiavimas su svarbiausiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
švietimo ir mokymo srities Sąjungos masto 
tinklus, Europos nevyriausybines 
organizacijas ir tarptautines organizacijas;

c) politinis dialogas, parama ir 
bendradarbiavimas su svarbiausiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
švietimo ir mokymo srities Sąjungos masto 
tinklus, Europos, nacionalines, regionų ir 
vietos nevyriausybines organizacijas ir 
tarptautines organizacijas, taip pat, be kitų, 
struktūrinę paramą;

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) struktūrinis dialogas su jaunimu;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jaunimo judumas; a) jaunimo, įskaitant neįgalųjį 
jaunimą, judumas;

Pakeitimas 77

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) inovacijų partnerystė jaunimo 
veiklos srityje vykdant didelės apimties 
veiksmus, pavyzdžiui, kuriant darbo su 
jaunimu sąjungas;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) partnerystė siekiant didesnio 
informavimo apie programą, ypač 
naudojant žiniasklaidos priemones ir 
naujas skaitmenines priemones;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) politinis dialogas ir
bendradarbiavimas su atitinkamomis 
svarbiausiomis suinteresuotosiomis 
šalimis, įskaitant jaunimo srities Europos 
masto tinklus, Europos nevyriausybines 
organizacijas ir tarptautines organizacijas, 
ES jaunimo dialogas ir parama Europos 
jaunimo forumui;

c) politinis dialogas,
bendradarbiavimas su atitinkamomis 
svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis
ir jų rėmimas, įskaitant jaunimo srities 
Europos masto tinklus, Europos 
nevyriausybines organizacijas ir 
tarptautines organizacijas, struktūrinis
dialogas ir struktūrinė parama Europos 
jaunimo forumui bei kitoms Europos 
jaunimo organizacijoms;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) struktūrinis dialogas su jaunimu;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacijos sklaidos ir 
informuotumo apie Europos politikos 
rezultatus ir prioritetus ir apie Programą 
didinimo veikla, įskaitant sporto prizus ir 
apdovanojimus.

c) informacijos sklaidos ir 
informuotumo apie Europos politikos 
rezultatus ir prioritetus ir apie Programą 
didinimo veikla, įskaitant sporto prizus ir 
apdovanojimus, kuri taip pat prieinama 
neįgaliesiems.

Pakeitimas 82

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

1. Programos įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 41 097 000 
000 EUR palyginamosiomis kainomis.
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kainomis.

Pakeitimas 83

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) 83,5 proc. centralizuotiems ir 
decentralizuotiems veiksmams švietimo ir 
mokymo srities veikloje; iš jų:

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

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 34 proc. turėtų būti skirti
decentralizuotai aukštojo mokslo srities 
veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

Pakeitimas 85

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 25 proc. turėtų būti skirti
decentralizuotai profesinio mokymo srities 
veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 
straipsnio a punkte;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis
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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 15 proc. turėtų būti skirti
decentralizuotai mokyklinio ugdymo 
srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c 
punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas 87

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 6 proc. turėtų būti skirti
decentralizuotai suaugusiųjų švietimo 
srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d 
punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas 88

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) 1,8 proc. turėtų būti skirti „Jean 
Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) iš centralizuoto biudžeto švietimo 
ir mokymo srities veiklai daugiausia 
20 proc. – Europos universitetams ir bent 
10 proc. – profesinio meistriškumo 
centrams;
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Pakeitimas 90

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 proc. turėtų būti skirti jaunimo 
srities veiklai, nurodytai 8–10 
straipsniuose;

Pakeitimas 91

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) 1,8 proc. turėtų būti skirti sporto 
srities veiklai, nurodytai 11–13 
straipsniuose, ir

Pakeitimas 92

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) 3,2 proc. nacionalinių agentūrų 
veiklos išlaidoms padengti.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Suteikiant pareiškėjams galimybę 
dalyvauti judumo programoje siekiama 
užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo 
pusiausvyrą.
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
panaudota teikiant Programai įgyvendinti 
skirtą techninę ir administracinę pagalbą, 
kaip antai parengiamąją, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, 
įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas.

4. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
panaudota teikiant Programai įgyvendinti 
skirtą techninę ir administracinę pagalbą, 
kaip antai parengiamąją, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, 
įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas ir jų prieinamumo 
pagalbą.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Finansinės paramos, pavyzdžiui, 
dotacijų, kelionių ar administracinių 
vienkartinių išmokų, nustatyto dydžio 
sumų ir vieneto sąnaudų, dydžiai 
peržiūrimi kasmet ir pakoreguojami 
atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir 
pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje, 
regione ar mieste, remiantis atnaujintais 
Eurostato duomenimis, taip pat į 
keliavimo sąlygas.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Organizacijų, dalyvaujančių 
projektuose, kuriuose gaunami 
intelektiniai rezultatai, darbuotojų 
sąnaudos apmokamos sąžiningu ir 
vienodu atlygiu. Darbuotojų sąnaudų 
dydis kasmet peržiūrimas ir, remiantis 
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Eurostato duomenimis, atnaujinamas.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Siekiant paremti asmenų, kurie 
susiduria su papildomomis kliūtimis ir 
kuriems reikia pagalbos dėl specialių 
poreikių, įtrauktį, bus skirtas specialus 
biudžetas tokios pagalbos išlaidoms 
padengti, atskirtas nuo pagrindinio 
projekto biudžeto.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, be kita ko, 
atrinkdamos dalyvius ir skirdamos 
dotacijas, užtikrina, kad būtų dedamos 
pastangos siekiant propaguoti socialinę 
įtrauktį ir geriau pasiekti mažiau galimybių 
turinčius asmenis.

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, be kita ko, 
atrinkdamos dalyvius ir skirdamos 
dotacijas, užtikrina, kad būtų dedamos 
pastangos siekiant propaguoti socialinę 
įtrauktį ir geriau pasiekti mažiau galimybių 
turinčius asmenis. Sukuriamos papildomos 
paramos paslaugos, siekiant sudaryti 
galimybes asmenims, turintiems mažiau 
galimybių, be kliūčių dalyvauti visoje 
veikloje, kad jie galėtų kultūriniu, 
socialiniu ir kalbiniu požiūriu pasiruošti 
savo dalyvavimui judumo mokymosi 
programoje. Nacionalinės agentūros 
atsako už šių paramos paslaugų 
stebėjimą.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama pagerinti prieigą mažiau 
galimybių turintiems asmenims ir sklandų
Programos įgyvendinimą, Komisija, 
remdamasi objektyviais kriterijais, gali 
koreguoti dotacijas, skirtas pagal Programą 
vykdomai judumo veiklai remti, arba 
įgalioti tą daryti 23 straipsnyje nurodytas 
nacionalines agentūras.

5. Siekdama pagerinti prieigą mažiau 
galimybių turintiems asmenims ir sklandų 
Programos įgyvendinimą, Komisija, 
remdamasi objektyviais kriterijais, gali 
koreguoti dotacijas, skirtas pagal Programą 
vykdomai judumo veiklai remti, arba 
įgalioti tą daryti 23 straipsnyje nurodytas 
nacionalines agentūras, pavyzdžiui, 
teikdama išankstinį finansavimą tokiems 
asmenims. Specialios biudžeto lėšos, 
skirtos tokių papildomų paramos 
paslaugų išlaidoms padengti, teikiamos 
nacionalinėms agentūroms, kurios 
užtikrina, kad vien tik papildomos 
prieinamumo ir įtraukties sąnaudos 
nepateisintų projekto atmetimo.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 108 straipsnyje 
nurodytas darbo programas. Be to, darbo 
programoje nurodomos skirtingiems 
veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų 
nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai 
įgyvendinti, paskirstymas valstybėms 
narėms ir Programos asocijuotosioms 
trečiosioms valstybėms. Komisija darbo 
programą priima įgyvendinimo aktu. Tas 
įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 
31 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 108 straipsnyje 
nurodytas darbo programas. Be to, darbo 
programoje nurodomos skirtingiems 
veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų 
nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai 
įgyvendinti, paskirstymas valstybėms 
narėms ir Programos asocijuotosioms 
trečiosioms valstybėms. Komisija pagal 
30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose priima darbo programas ir jų 
pakeitimus.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės deda daugiau 
pastangų siekiant supaprastinti 
procedūras, sumažinti didelę 
administracinę naštą, tenkančią 
studentams, institucijoms ir „Erasmus+“ 
projektuose dalyvaujančioms 
priimančioms įmonėms, visų pirma toms, 
kurios pakankamai nesinaudoja šia 
galimybe, siekiant pagerinti ir palengvinti 
registracijos, patvirtinimo ir pripažinimo 
procesus užtikrinant vienodas galimybes. 
Komisija ir nacionalinės agentūros 
suvienodina prieigos prie Programos 
kriterijus, kad ja galėtų pasinaudoti kuo 
daugiau norinčiųjų.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenis Sąjungos 
lėšų gavėjai rinktų veiksmingai, efektyviai, 
laiku ir reikiamu išsamumo lygiu pagal 
Finansinio reglamento [2 straipsnio 5 dalį]. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 
valstybėms narėms nustatomi proporcingi 
ataskaitų teikimo reikalavimai.

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos pagal lytį 
suskirstytus duomenis Sąjungos lėšų 
gavėjai rinktų veiksmingai, efektyviai, 
laiku ir reikiamu išsamumo lygiu pagal 
Finansinio reglamento [2 straipsnio 5 dalį]. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 
valstybėms narėms nustatomi proporcingi 
ataskaitų teikimo reikalavimai.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos 

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos 
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įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo Programos 
įgyvendinimo pradžios. Taip pat 
pridedamas galutinis ankstesnės programos 
vertinimas.

įgyvendinimą, bet ne vėliau kaip 2024 m. 
gruodžio 31 d., siekiant įvertinti 
priemonių, kuriomis siekiama Programos 
tikslų, veiksmingumą, taip pat įvertinti 
Programos veiksmingumą, ir, jei reikia, 
pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies 
keičiamas šis reglamentas. Taip pat 
pridedamas galutinis ankstesnės programos 
vertinimas.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigoje, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams po 1 straipsnyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 
atlieka galutinį Programos vertinimą.

4. Įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigoje, bet ne vėliau kaip 2019 m. 
birželio 30 d., Komisija atlieka galutinį 
Programos vertinimą.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

5. Komisija Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui
pateikia vertinimo ataskaitas.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 24 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės agentūros parengia nuoseklią 
veiklos viešinimo ir pagal Programą 

1. 24 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės agentūros kartu su Komisija 
parengia nuoseklią Sąjungos masto 
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remiamos veiklos rezultatų veiksmingos 
sklaidos ir panaudojimo strategiją ir
padeda Komisijai skleisti informaciją apie 
Programą, įskaitant informaciją apie 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis 
valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos 
rezultatus bei informuoja atitinkamas 
tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus 
veiksmus ir veiklą.

koordinuotą veiklos viešinimo ir pagal 
Programą remiamos veiklos rezultatų 
veiksmingos sklaidos ir panaudojimo 
strategiją, taip pat padeda Komisijai 
skleisti prieinamą informaciją apie 
Programą, įskaitant informaciją apie 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis 
valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos 
rezultatus bei informuoja atitinkamas 
tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus 
veiksmus ir veiklą. Informacija apie 
Programą teikiama visomis Europos 
Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

4. Komisija vykdo su Programa ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus
neįgaliesiems prieinamu būdu. Programai 
skirtais finansiniais ištekliais taip pat 
prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jaunuoliai mano, kad programa 
„Erasmus +“ visų pirma skirta 
universitetų studentams. Todėl Europos, 
nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
didesnis dėmesys skiriamas skirtingų 
programos sričių ir su kiekviena sritimi 
susijusių paprogramių, žinomumui didinti 
vykdant komunikacijos ir informacijos 
veiklą; Komisija ir valstybės narės PRM ir 
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PRM judumą pateikia kaip svarbų 
pasirinkimą, padedantį integruotis į darbo 
rinką, siekti perspektyvios karjeros, ir taip 
padidina PRM programų matomumą.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Informacija apie Programą 
skleidžiama ir Programa populiarinama 
teikiant konsultavimo karjeros klausimais 
paslaugas švietimo ir mokymo 
institucijose, užimtumo tarnybose.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
ir tinkamų priemonių, kad būtų pašalintos 
bet kokios teisinės ir administracinės 
kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti 
Programą, įskaitant, kai įmanoma, 
priemones, skirtas klausimams, dėl kurių 
kyla sunkumų gauti vizas, spręsti.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
ir tinkamų priemonių, kad būtų pašalintos 
bet kokios administracinės kliūtys, 
trukdančios tinkamai įgyvendinti 
Programą, įskaitant, kai įmanoma, 
priemones, skirtas tam, kad dotacijos 
nebūtų apmokestinamos, teisės būtų 
perkeliamos iš vienos Sąjungos socialinės 
sistemos į kitą, būtų išspręsti klausimai, 
dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas ir 
leidimus gyventi, ir pašalinti kiti 
administraciniai sunkumai, kurie galėtų 
sukliudyti pasinaudoti programa.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinė agentūra atsako už visų 
projekto ciklo etapų valdymą įgyvendinant 
veiksmus, išvardytus 19 straipsnyje 
nurodytoje darbo programoje, laikantis 
Finansinio reglamento 58 straipsnio 1 
dalies c punkto v ir vi papunkčių nuostatų.

2. Nacionalinė agentūra atsako už visų 
projekto ciklo etapų valdymą įgyvendinant 
veiksmus, išvardytus 19 straipsnyje 
nurodytoje darbo programoje, laikantis 
Finansinio reglamento 58 straipsnio 1 
dalies c punkto v ir vi papunkčių nuostatų. 
Nacionalinė agentūra užtikrina, kad 
projektai būtų lengvai prieinami ir 
įtraukūs. Ji užtikrina dalyvavimą 
kokybiškose judumo programose, 
remiantis Europos mobilumo kokybės 
chartijoje (2006/961/EB) nustatytais 
principais.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nacionalinės agentūros užtikrina, 
kad turimos pagal pagrindinius veiksmus 
ir sektorius suskirstytos biudžeto lėšos 
būtų lengvai prieinamos po kiekvieno 
paraiškų teikimo etapo, kad pareiškėjai 
galėtų strategiškai planuoti būsimus 
veiksmus, taip pat skelbti projektų 
atrankos rezultatus ir biudžeto eilutes, kad 
būtų galima vykdyti tinkamą programos 
išorės stebėseną. Komisija ir valstybės 
narės užtikrina, kad teikiant paraiškas dėl 
dalyvavimo programoje nebūtų teikiamas 
pirmumas didelėms institucijoms mažų ir 
jaunų institucijų atžvilgiu.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Nacionalinė agentūra reguliariai 
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konsultuojasi su Programos naudos 
gavėjais (asmenimis ir organizacijomis), 
siekdama surinkti jų atsiliepimus apie 
Programą, apie tai pranešti Europos 
Komisijai ir, remdamasi grįžtamąja 
informacija ir žiniomis, ją tobulinti 
nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekiant užtikrinti nuoseklų 
Programos įgyvendinimą visose valstybėse 
narėse ir visose 17 straipsnyje nurodytose 
trečiosiose valstybėse, rengiami reguliarūs 
nacionalinių agentūrų tinklo narių 
posėdžiai.

7. Siekiant užtikrinti nuoseklų 
Programos įgyvendinimą visose valstybėse 
narėse ir visose 17 straipsnyje nurodytose 
trečiosiose valstybėse, rengiami reguliarūs 
nacionalinių agentūrų tinklo narių 
posėdžiai ir organizuojama tarpusavio 
mokymo veikla. Komisija skatina dalytis 
gerąja patirtimi ir keistis informacija, 
ypač susijusiomis su prieinamumu ir 
tinkamomis apgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija tobulina programos 
„Erasmus+“ projektų rezultatų sklaidos 
platformą ir ragina aktyviau dalytis 
gerosios patirties pavyzdžiais ir keistis 
nuomonėmis tarptautiniu mastu su 
nacionalinėmis agentūromis, partneriais 
ir Programos paramos gavėjais.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Komisija padeda paraiškų dėl 
dalyvavimo Programoje teikėjams rasti 
tarptautinių partnerių – sukuria 
naudotojams lengvai prieinamas 
platformas, kuriose viešai skelbiama 
informacija apie įvairius paramos gavėjus 
ir jų vykdomus projektus.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas, 
apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2. Gali būti rengiami konkrečių 
sudėčių komiteto posėdžiai, kuriuose 
sprendžiami su atitinkamu sektoriumi 
susiję klausimai. Prireikus ir laikantis 
komiteto darbo tvarkos į posėdžius ad hoc 
kaip stebėtojai gali būti pakviesti dalyvauti 
išorės ekspertai, įskaitant socialinių 
partnerių atstovus.

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Kokybiškas įvairios socialinės 
padėties žmonių judumas mokymosi 
tikslais

1) Kokybiškas ir įtraukus įvairios 
socialinės padėties žmonių, įskaitant 
mažiau galimybių turinčius asmenis,
judumas mokymosi tikslais
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