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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Programa „Aktyvių piliečių Europa“, skirta skatinti aktyvų pilietiškumą, yra Europos 
politinio proceso strategijos pagrindas.

Pagal programą plačioji visuomenė yra skatinama dalyvauti formuojant politinę nuomonę 
ir politinę valią ir taip tapti pagrindiniu patariamuoju Europos politinio proceso balsu, 
teikiančiu išsamumo ir teisėtumo.

Bendri kultūriniai, socialiniai ir politiniai tikslai, kurių sieks Europos žmonės, juos 
suartins, ir tai leis pasireikšti pilietinio dalyvavimo visuomenės reikaluose privalumams.

Tad programa „Aktyvių piliečių Europa“ atvers kelią politiniam plačiosios visuomenės ir 
ES institucijų bendradarbiavimui. Politinis impulsas keliaus iš paribių į centrą ir, 
leisdamas išrinktajai visuomenės grupei formuoti politinę valią, padarys eilinius žmones 
europinės tvarkos plėtros dalyviais, šios tvarkos kūrėjais ir sudarys idealias sąlygas 
sąsajoms tarp įvairių kultūros tradicijų ir kosmopolitinės teisės. Atitinkamai tai neleis 
biurokratiškai pašalinti Europos politikos iš Europos žmonių akiračio.

2. Skatindama ryšius tarp įvairių tarpusavyje susijusių žmonių bendruomenių ši programa 
skatina atsakomybę, kuri iš aktyvaus piliečio reikalauja šio to daugiau, nei rūpintis vien 
savo materialiniais interesais.

Bendrai sprendžiama problema lemia platesnį bendrų tikslų ir standartų supratimą. Tai 
skatina bendrą sąmoningą būvį, grindžiamą lygių teisių ir abipusės pagarbos principais. 
Kiekvienam žmogui tai ugdo kolektyvinio europinio gyvenimo, grindžiamo 
demokratinėmis vertybėmis ir žmogaus teisėmis, supratimą.

3. Programa stiprins sutarimą tais klausimais, kur klesti socialinis ir kultūrinis pliuralizmas. 
Vien ES institucijos tokio sutarimo sukurti negali – į nuolatinį bendravimą reikia įtraukti 
plačiąją visuomenę.

Politinės valios, grindžiamos pilietine visuomene, formavimas teikia paramą Europos 
teisingumo projektui ir jam nesutrukdys nei sienos, nei laikas. Jis atvers kelią Tautų lygai, 
t. y. tam, ko siekia Europa, – Europos Res Publica‘ai.

4. Strateginė programos svarba yra ta, kad ji skatina įvairiausias bendravimo formas, 
raginančias bendrauti eilinius žmones ir ES institucijas. Planuojama veikla dalyviams leis 
suvokti save kaip teisingos, daugialypės, pasauliui atviros Europos narius.

5. Pilietinis aktyvumas sukuria bendraujančią visuomenę, keičiančią politinį sprendimų 
priėmimo procesą mažinant biurokratinį susvetimėjimą ir pralaužiant politinę institucijų 
monopoliją. Tai akivaizdžiai teikia daugiau teisėtumo ir atveria kelią, vedantį į naują 
politiką ir naują kūrybą Europos raidos procese.

„Konstitucinė krizė“ ir nuogąstavimai dėl plėtros aiškiai rodo, kad reikalingas toks 
pagrindas, kuris leistų dalyvauti viešosiose srityse.
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6. Bendrais veiksmais ir dialogu žmonės išsako, kokias tradicijas nori išsaugoti, kokias 
bendras taisykles nori sukurti, kokioje Europoje nori gyventi. Šitaip politinis diskursas 
įgauna ir moralinį, ir pragmatinį aspektą – žaidžiamas apdairus žaidimas kuriant ateitį ir 
šitaip keičiasi ir pagrindų, ir tikslų spektras, o galiausiai nutiesiamas kelias ambicingesnei 
Europai, kur bus daugiau teisėtumo.

7. Tad pranešėja pritaria programai. Kad programa būtų kuo veiksmingesnė, pranešėja siūlo 
įtraukti kiekvieną, kas atlieka tam tikrą vaidmenį visuomenėje (įskaitant žiniasklaidą), ir 
paskatinti veikti šia linkme. Ji pabrėžia, koks svarbus paramos, taip pat savanorių darbo 
(kuris daugeliu atvejų pradedamas spontaniškai ir kuris leidžia išryškėti tam tikriems 
asmenims), mokyklų bendruomenių (strateginių švietimo, mokymo ir stabilaus 
bendradarbiavimo centrų) vaidmuo, kaip svarbu skatinti mokymo apie demokratiją 
iniciatyvas, teikti informacijos apie institucijų politinių veiksmų kanalus, taip pat paramą 
valstybės institucijoms, kurios, žinoma, turi imtis veiksmų užtikrinti, kad programa būtų 
sėkminga.

Pranešėja siūlo sukurti naują antraštę Demokratijos mokymas ir įtraukti ją į „Aktyvią 
Europos pilietinę visuomenę“. Programa bus sėkminga tik tuomet, jei ji informuos žmones 
ir ragins juos dalyvauti politikoje. Europietiškas gyvenimo būdas gali būti suvoktas 
įgyvendinus planuojamus veiksmus, bet nereikia atmesti ir vadovavimo vaidmens svarbos.

Pranešėja taip pat pabrėžia, kad reikia pritarti, jog būtų įtrauktas skirsnis pavadinimu 
„Informacijos ir jos skleidimo priemonės“ siekiant sustiprinti žiniasklaidos vaidmenį 
programoje. Programa bus sėkminga tik tokiu atveju, jei ji bus viešai nušviesta –
žiniasklaida turi tam tikrą daugiklio efektą. Reikia, kad žiniasklaida į įvairius veiksmus 
sureaguotų kuo aktyviau, tam bus reikalinga reklama televizijoje, spaudoje ir vietos 
radijuje.

Demokratijos mokymo ir viešumo iniciatyvos reikalauja padidinti biudžetą 10 milijonų 
eurų (tenkančių po lygiai kiekvienai iš šių iniciatyvų). Tai pridėjus prie pranešėjos 
pasiūlymo gaunamas bendras 300 milijonų eurų biudžetas.

Taip pat reikia stengtis supaprastinti administravimo procedūras, nes biurokratija yra 
visuomenės priešas. Šiek tiek abejodama pranešėja niekaip nereagavo į įgyvendinimo 
nuostatų nuorodas į patariamuosius komitetus.

8. Žmonių Europa turi būti kuriama kuo skubiau. Negali būti Europos be tarpusavyje 
susijusių privataus ir viešojo sektorių. Tai vienintelis būdas, leidžiantis kosmopolitinėje 
visuomenėje, kurioje vis dėlto ilgainiui įsigali tam tikros tradicijos, įtvirtinti visuotines 
teisingumo vertybes.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
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pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Sąjungos pilietybė turėtų būti 
pagrindinis valstybių narių piliečių statusas. 

(1) Sąjungos pilietybė, kurią turi visi
valstybių narių piliečiai, yra Europos 
politinio proceso pagrindas. 

Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

(2) Bendrija turėtų raginti Europos 
piliečius visapusiškai naudotis Europos 
Sąjungos pilietybe, kurią reikėtų skatinti 
tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą.

(2) Nepažeisdamos subsidiarumo principo 
ES institucijos turi ugdyti aktyvų, 
dalyvaujantį, atsakingą, turintį savo 
nuomonę pilietį, kuris gali skatinti veikti 
valstybės institucijas, gilinti demokratiją ir 
kurti Europos ateitį. 

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekiant, kad piliečiai visapusiškai remtų
Europos integraciją, didesnį dėmesį reikėtų 
skirti bendroms jų vertybėms, istorijai ir 
kultūrai – pagrindiniams elementams, 
kurių pagrindu Europos piliečiai priklauso 
visuomenei, įkurtai remiantis laisvės,
demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms 
principais, puoselėjant pagarbą piliečių 
įvairovei.

(3) Siekiant, kad piliečiai taptų Europos 
integracijos atstovais, reikėtų skatinti 
bendrą kultūrinę, socialinę ir politinę 
veiklą, apimančią istoriją, kultūros 
tradicijas ir vienovės su plačia 
bendruomene, grindžiama demokratija ir
žmogaus teisėmis, jausmą.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 4
4 konstatuojamoji dalis

(4) Siekiant Europą priartinti prie jos 
piliečių ir sudaryti sąlygas jiems 
visapusiškai dalyvauti artimesnės Europos 
kūrimo procese, reikėtų kreiptis į visus 
piliečius ir juos įtraukti į tarptautinių 
mainų bei tarptautinio bendradarbiavimo
veiklą, kuri ugdytų priklausymo bendriems 
Europos idealams jausmą.

(4) Siekiant sukurti piliečių Europą, 
formuoti viešąją Europos nuomonę ir 
sukurti kosmopolitinį identitetą, turi būti 
skatinamas piliečių bendravimas, 
grindžiamas bendradarbiavimu ir dialogu, 
vykdant tarptautinę veiklą, skirtą ugdyti
abipusę pagarbą ir priklausymo bendriems 
Europos idealams jausmą.

Pakeitimas 5
5 konstatuojamoji dalis

(5) Europos Parlamento 1988 m. balandžio 
15 d. rezoliucijoje pažymėta, kad būtų 
pageidautina aktyviai stiprinti ryšius tarp 
skirtingų valstybių narių piliečių ir kad būtų 
protinga bei pageidautina teikti konkrečią 
Europos Sąjungos pagalbą skirtingų
valstybių narių bendruomenių partnerystės 
projektams remti.

(5) Europos Parlamento 1988 m. balandžio 
15 d. rezoliucijoje pažymėta, kaip yra 
strategiškai svarbu stiprinti ryšius tarp 
skirtingų valstybių narių piliečių ir kad būtų 
protinga bei pageidautina teikti konkrečią 
Europos Sąjungos pagalbą tų valstybių 
bendruomenių partnerystės projektams 
remti.

Pakeitimas 6
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Pagrindinių teisių chartijoje pilietinio 
dalyvavimo, skatinančio dirbti su 
institucijomis ir kurti visuotinumą ir 
teisėtumą, svarba laikoma savaime 
suprantama.

Pakeitimas 7
7 konstatuojamoji dalis

(7) 2004 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimu 
įsteigta Bendrijos veiksmų programa 
aktyviam europiniam pilietiškumui (piliečių 
dalyvavimui) skatinti, kuria buvo patvirtinta, 
kad būtina skatinti ilgalaikį dialogą su 

(7) 2004 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimu 
įsteigta Bendrijos veiksmų programa 
aktyviam europiniam pilietiškumui (piliečių 
dalyvavimui) skatinti, kuria buvo patvirtinta, 
kad būtina skatinti ilgalaikį dialogą su 
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pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
bendruomenėmis bei remti aktyvų piliečių 
dalyvavimą.

bendruomenėmis, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir (išbraukta) apskritai
piliečiais. Be to, Europos Parlamentas savo 
rezoliucijoje dėl 2007–2013 m. politinių 
iššūkių ir biudžeto lėšų nurodė, kad 
siekiant priartinti Europą prie jos piliečių 
įgyvendinant procesą „nuo atskiro prie 
bendro“, pilietinio dalyvavimo programa ir 
toliau lieka prioritetinė.

Pakeitimas 8
8 konstatuojamoji dalis

(8) Europinio, nacionalinio ir regioninio 
lygio pilietinės visuomenės organizacijos 
atlieka svarbų tarpininkų vaidmenį 
bendraujant su piliečiais. Todėl reikėtų 
sustiprinti tarptautinį šių organizacijų 
bendradarbiavimą. 

(8) Europinio, nacionalinio ir regioninio 
lygio pilietinės visuomenės organizacijos 
atlieka svarbų centrų vaidmenį 
mobilizuojant piliečius. Todėl reikėtų 
sustiprinti tarptautinį šių organizacijų 
bendradarbiavimą. 

Pakeitimas 9
9 konstatuojamoji dalis

(9) Europos viešosios politikos tyrimų 
organizacijos gali pateikti idėjas ir 
svarstymus, kurie praturtintų diskusijas 
Europos mastu. Jos taip pat gali padėti 
Europos institucijoms palaikyti ryšius su 
piliečiais, todėl šioms organizacijoms
reikėtų teikti paramą.

(9) Europos viešosios politikos tyrimų 
organizacijos gali pateikti idėjas ir 
svarstymus, kurie praturtintų diskusijas 
Europos mastu. Jos padeda formuoti 
visuomenės nuomonę neformaliai 
bendraujant ir gali padėti Europos 
institucijoms palaikyti ryšius su piliečiais.
Todėl joms reikėtų teikti paramą ir skatinti 
jų tinklus.

Pakeitimas 10
10 konstatuojamoji dalis

(10) Ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai 
visų valstybių narių piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų integracijai į 
tarptautinius projektus ir veiklą.

(10) Programoje reikėtų laikytis darnios
visų valstybių narių piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų integracijos į 
tarptautinius projektus ir veiklą principo.
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Pakeitimas 11
11 konstatuojamoji dalis

(11) Šalys kandidatės ir ELPA šalys, kurios 
yra EEE susitarimo šalys, gali dalyvauti 
Bendrijos programose pagal su jomis 
pasirašytus susitarimus. 

(11) Šalys kandidatės ir ELPA šalys, kurios 
yra EEE susitarimo šalys, turi teisę 
dalyvauti Bendrijos programose pagal su 
jomis pasirašytus susitarimus. 

Pakeitimas 12
12 konstatuojamoji dalis

(12) 2003 m. birželio 19 d. ir 20 d. 
Salonikuose Europos Vadovų Taryba 
patvirtino „Salonikų Vakarų Balkanų 
darbotvarkę: Europos integracijos link“, 
kurioje Vakarų Balkanų šalys kviečiamos 
dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų 
veikloje; todėl Vakarų Balkanų šalys turėtų 
būti pripažintos potencialiomis Bendrijos 
programų dalyvėmis.

(12) 2003 m. birželio 19 d. ir 20 d. 
Salonikuose Europos Vadovų Taryba 
patvirtino „Salonikų Vakarų Balkanų 
darbotvarkę: Europos integracijos link“, 
kurioje Vakarų Balkanų šalys kviečiamos 
dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų 
veikloje; todėl Vakarų Balkanų šalys turėtų 
būti priimtos potencialiomis Bendrijos 
programų dalyvėmis.

Pakeitimas 13
13 konstatuojamoji dalis

(13) Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiaudamos turėtų reguliariai 
stebėti ir vertinti programą, kad būtų galima 
ją dar kartą pataisyti, ypač atsižvelgiant į 
prioritetus įgyvendinant priemones.

(13) Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiaudamos turėtų reguliariai 
stebėti ir nepriklausomai vertinti programą, 
kad būtų galima ją dar kartą reikiamai 
pataisyti, siekiant tinkamai įgyvendinti
priemones.

Pakeitimas 14
17 konstatuojamoji dalis

(17) Kadangi šiuos tikslus dėl tarptautinio ir 
daugiašalio programos veiksmų ir 
priemonių pobūdžio būtų galima geriau 
pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali 
priimti priemones remdamasi Sutarties 5 
straipsnyje apibrėžtu subsidiarumo principu. 
Pagal šiame straipsnyje nustatytą 

(17) Kadangi šiuos tikslus dėl tarptautinio ir 
daugialypio programos veiksmų ir 
priemonių pobūdžio būtų galima geriau 
pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali 
priimti priemones remdamasi Sutarties 5 
straipsnyje apibrėžtu subsidiarumo principu. 
Pagal šiame straipsnyje nustatytą 
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proporcingumo principą, šis sprendimas 
apima tik tuos veiksmus, kurie yra būtini 
nustatytiems tikslams pasiekti. 

proporcingumo principą, šis sprendimas 
apima tik tuos veiksmus, kurie yra būtini 
nustatytiems tikslams pasiekti. 

Pakeitimas 15
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši programa padeda įgyvendinti šiuos 
bendruosius tikslus:

2. Ši programa padeda įgyvendinti šiuos 
bendruosius tikslus:

- suteikti piliečiams galimybę veikti kartu ir 
dalyvauti kuriant artimesnę, kultūrų
įvairovės pagrindu suvienytą ir praturtintą
Europą;

- raginti piliečius veikti kartu ir dalyvauti 
kuriant daugialypę, teisingą, demokratinę ir 
pasauliui atvirą Europą;

- formuoti europietišką identitetą, paremtą 
pripažintomis bendromis vertybėmis, 
istorija ir kultūra;

- ugdyti aukštesnį nei nacionalinį 
europietišką identitetą, grindžiamą politine 
bendruomene, puoselėjančia demokratines 
vertybes ir žmogaus teises, ir istorine bei 
kultūrine valstybių narių tradicijų gausa;

- pagerinti Europos piliečių tarpusavio 
supratimą, gerbti ir vertinti kultūrų įvairovę 
bei taip skatinti kultūrų dialogą. 

- įtraukti pilietinę veiklą į Europos politinę 
integraciją ir plėtros procesą skatinant 
Europos piliečių dialogą, abipusį supratimą 
ir bendrojo intereso jausmą;
- padėti formuoti Europos visuomenės 
nuomonę remiantis pilietiškai aktyvia 
visuomene, galinčia veikti kartu su 
institucijomis ir užtikrinti Europos projekto 
sėkmę.

Pakeitimas 16
2 straipsnis

Tarptautiniu mastu įgyvendinami šie 
konkretūs programos tikslai:

Tarptautiniu mastu įgyvendinami šie 
konkretūs programos tikslai:

a) Suburti vietos bendruomenių narius iš 
visos Europos, kad jie galėtų dalintis ir 
pasikeisti patirtimi, nuomonėmis ir 
vertybėmis, mokytis iš istorijos bei kurti 
ateitį;

a) Suburti vietos bendruomenių narius iš 
visos Europos, kad jie galėtų dalytis 
patirtimi ir idėjomis, formuoti europinį 
gyvenimo būdą bei kurti ateitį;

b) Remti pilietinės visuomenės organizacijų b) Remti pilietinės visuomenės organizacijų 
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bendradarbiavimą Europos mastu – skatinti 
jų bendrus veiksmus, diskusijas ir 
svarstymus Europos pilietiškumo 
klausimais.

bendradarbiavimą Europos mastu – skatinti 
jų bendrus veiksmus, diskusijas ir 
svarstymus Europos pilietiškumo ir 
demokratijos klausimais;

c) Išsaugant praeities atmintį skatinti ir 
gerbti Europos vertybes bei pasiekimus ir 
taip labiau supažindinti piliečius su Europos 
idėja;

c) Istorinę atmintį nukreipiant kolektyvinei 
ateities idėjai formuoti skatinti ir gerbti 
Europos vertybes bei pasiekimus ir taip 
labiau supažindinti piliečius su Europos 
idėja;

d) Skatinti darnią visų valstybių narių 
piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų 
integraciją, stiprinant kultūrų dialogą ir 
pabrėžiant Europos įvairovę bei vienovę, 
ypatingą dėmesį skiriant veiklai, 
įgyvendintinai kartu su neseniai į Europos 
Sąjungą įstojusiomis valstybėmis narėmis.

d) Skatinti darnią valstybių narių piliečių ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
integraciją, stiprinant kultūrų dialogą ir 
formuojant Europos sąmoningumą, 
ypatingą dėmesį skiriant veiklai, 
įgyvendintinai kartu su neseniai į Europos 
Sąjungą įstojusiomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 17
3 straipsnio 1 dalies b pastraipos 3a įtrauka (nauja)

- parama demokratijos ir pilietiškumo 
mokymo iniciatyvoms.

Pakeitimas 18
3 straipsnio 1 dalies c pastraipa

c) „Kartu Europos labui“: c) „Kartu Europos labui“:

- patrauklūs renginiai, pvz., minėjimai, 
premijų įteikimai, Europos masto 
konferencijos;

- patrauklūs renginiai, pvz., minėjimai, 
premijų įteikimai, kultūros renginiai, 
Europos masto konferencijos;

- studijos, tyrimai, nuomonės apklausos; - studijos, tyrimai, nuomonės apklausos;

- informacijos ir sklaidos priemonės. - informacijos ir sklaidos priemonės, 
įskaitant reklamą žiniasklaidoje ir 
dalyvavimą.
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Pakeitimas19
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Kiekvienu veiksmu turi būti 
skatinamas teminis 
daugiadiscipliniškumą, kaip priemonė, 
įtraukianti kuo daugiau piliečių.

Pakeitimas 20
3 straipsnio 2 dalis

2. Įgyvendinant kiekvieną veiksmą 
pirmenybė gali būti teikiama darniai visų 
valstybių narių piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų integracijai, kaip 
nustatyta 2 straipsnio 4 dalyje išdėstytame 
konkrečiame tiksle.

2. Kiekvienas veiksmas turi atspindėti
darnią visų valstybių narių piliečių ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
integraciją, kaip nustatyta 2 straipsnio 4 
dalyje išdėstytame konkrečiame tiksle.

Pakeitimas 21
5 straipsnis

Programoje gali dalyvauti visos aktyvų 
europinį pilietiškumą skatinančios 
suinteresuotosios šalys, ypač vietos 
bendruomenės, Europos viešosios politikos 
tyrimų organizacijos (moksliniai institutai), 
piliečių grupės ir kitos pilietinės 
visuomenės organizacijos, pvz., 
nevyriausybinės organizacijos, tinklai, 
asociacijos ir federacijos, profesinės 
sąjungos.

Programoje gali dalyvauti visos aktyvų 
europinį pilietiškumą skatinančios 
suinteresuotosios šalys, ypač vietos 
bendruomenės, Europos viešosios politikos 
tyrimų organizacijos (moksliniai institutai), 
savanoriškų ir rėmimo iniciatyvų atstovai, 
mokyklos, piliečių grupės ir kitos pilietinės 
visuomenės organizacijos, pvz., 
nevyriausybinės organizacijos, tinklai, 
asociacijos ir federacijos, profesinės 
sąjungos.

Programa turi būti atvira žiniasklaidai, 
skelbiančiai programoje numatytus 
veiksmus.
Programos veiksmuose (kurie turi kilti iš 
piliečių ir būti jiems skirti) neturi būti 
atmetama institucijų parama, atvirkščiai –
jos turi būti ieškoma.
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Pakeitimas 22
9 straipsnio 1 dalis

1. Komisija užtikrina šios programos 
priemonių suderinamumą ir papildomumą 
su kitomis Bendrijos veiklos sritimis, ypač 
švietimo, profesinio mokymo, kultūros, 
sporto, pagrindinių teisių ir laisvių, 
socialinės integracijos, lyčių lygybės, 
kovos su diskriminacija bei mokslinių 
tyrimų ir Bendrijos išorės veiksmų, visų 
pirma Europos kaimynystės politikos 
kontekste.

1. Komisija užtikrina šios programos 
priemonių suderinamumą ir papildomumą 
su kitomis Bendrijos veiklos sritimis, ypač 
švietimo, profesinio mokymo, kultūros, 
sporto, aplinkos, garso ir vaizdo 
sektoriaus ir žiniasklaidos, pagrindinių 
teisių ir laisvių, socialinės integracijos, 
lyčių lygybės, kovos su diskriminacija bei 
mokslinių tyrimų ir Bendrijos išorės 
veiksmų, visų pirma Europos kaimynystės 
politikos lygmeniu.

Pakeitimas 23
10 straipsnio 1 dalis

1. Šios programos įgyvendinimo biudžetas 
sudaro 235 mln. EUR 1 straipsnyje 
nurodytam laikotarpiui.

1. Šios programos įgyvendinimo biudžetas 
sudaro 300 mln. EUR 1 straipsnyje 
nurodytam laikotarpiui.

Pakeitimas 24
11 straipsnio 1 dalis

1. Pagal Komisijos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2342/2002 176 straipsnio 2 
dalį Komisija, atsižvelgdama į pareiškėjų 
charakteristikas ir veiklos pobūdį, gali 
nuspręsti netikrinti įrodymų, kad 
pareiškėjai turi profesinius gebėjimus ir 
kvalifikacijas, kurių reikia siūlomai veiklai 
ar darbo programai įgyvendinti.

1. Pagal Komisijos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2342/2002 176 straipsnio 2 
dalį Komisija, atsižvelgdama į pareiškėjų 
charakteristikas, veiklos pobūdį ir 
aplinkybių aiškumą, gali netikrinti 
įrodymų, kad pareiškėjai turi profesinius 
gebėjimus ir kvalifikacijas, kurių iš 
principo reikia siūlomai veiklai ar darbo 
programai įgyvendinti.
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Pakeitimas 25
11 straipsnio 5 dalis

Pakeitimas turi įtakos tik Komisijos teksto vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 26
12 straipsnio 1 dalis

Pakeitimas neturi įtakos vertimui lietuvių kalba – tik vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 27
12 straipsnio 4 dalis

4. Nesilaikant terminų arba jei 
įgyvendinant veiklą pasiekta pažanga 
pateisina tik dalį skirtos finansinės 
paramos, Komisija reikalauja, kad naudos 
gavėjas per nustatytą laikotarpį pateiktų 
pastabas. Jei naudos gavėjas nepateikia 
patenkinančio atsakymo, Komisija gali 
atšaukti likusią finansinės paramos dalį ir 
pareikalauti grąžinti jau išmokėtas sumas.

4. Nesilaikant terminų arba jei 
įgyvendinant veiklą pasiekta pažanga 
pateisina tik dalį skirtos finansinės 
paramos, Komisija reikalauja, kad naudos 
gavėjas per nustatytą laikotarpį pateiktų 
pagrindimus. Jei naudos gavėjas 
nepateikia patenkinančio atsakymo, 
Komisija gali atšaukti likusią finansinės 
paramos dalį ir pareikalauti grąžinti jau 
išmokėtas sumas.

Pakeitimas 28
14 straipsnis

Pakeitimas neturi įtakos vertimui lietuvių kalba – tik vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 29
Priedo I dalies 1 veiksmo 2 dalis

Šia priemone siekiama remti veiklą, kuri yra 
susijusi su tiesioginiais Europos piliečių 
mainais arba kuri skatina tokius mainus 
piliečiams dalyvaujant miestų partnerystės
veikloje. Tai gali būti vienkartinė arba 

Šia priemone siekiama remti veiklą, kuri yra 
susijusi su tiesioginiais Europos piliečių 
mainais arba kuri skatina tokius mainus 
piliečiams dalyvaujant miestų partnerystės 
veikloje. Tai gali būti vienkartinė arba 
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bandomoji veikla, taip pat struktūriniai, 
daugiamečiai kelių partnerių susitarimai, 
kuriuose apibrėžta tikslesnė strategija ir 
kuriais remiantis vykdoma plati veikla –
organizuojami susitikimai su piliečiais, 
specialios konferencijos ar seminarai bendro 
intereso klausimais, skelbiamos su miestų 
partnerystės veikla susijusios publikacijos. 
Ši priemonė padės aktyviai stiprinti piliečių 
ir kultūrų tarpusavio pažinimą bei supratimą.

bandomoji veikla, taip pat struktūriniai, 
daugiamečiai kelių partnerių susitarimai, 
kuriuose apibrėžta tikslesnė strategija ir 
kuriais remiantis vykdoma plati veikla –
organizuojami susitikimai su piliečiais, 
specialios konferencijos ar seminarai bendro 
intereso klausimais, skelbiamos su miestų 
partnerystės veikla susijusios publikacijos. 
Miestų partnerystė Europos lygmeniu 
neturi mažinti strateginės kaimyninių 
miestų, esančių abipus sienos ir turinčių 
natūralų intensyvesnio nuolatinio 
bendravimo potencialą, ryšių reikšmės. Ši 
priemonė padės aktyviai stiprinti piliečių ir 
kultūrų tarpusavio pažinimą bei supratimą. 
Ši priemonė miestų ir regionų piliečius 
paverčia Europos proceso šalininkais, 
sujungia tvirtą jų tradicinės kaimynystės 
ryšių praktiką ir telkia juos formuoti 
bendrąjį interesą.

Pakeitimas 30
Priedo I dalies 1 veiksmo 3 dalis

Pakeitimas turi įtakos tik Komisijos teksto vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 31
Priedo I dalies 1 veiksmo 4 dalis

Šia priemone bus remiami įvairūs 
tarptautinio ir tarpšakinio masto projektai, į 
kuriuos tiesiogiai įtraukiami piliečiai. Šių 
projektų mastas ir apimtis priklausys nuo 
visuomenės raidos; jų metu naujausiomis 
priemonėmis bus bandoma surasti galimus 
sprendimus, kaip patenkinti esamus 
poreikius. Be to, bus skatinama naudoti 
naujas technologijas, ypač informacinės 
visuomenės technologijas. Šie projektai
suburs skirtingų akiračių žmones, kurie 
veiks kartu ir diskutuos bendrais Europos 
klausimais. Taip bus sudarytos sąlygos 
Europos piliečiams geriau suprasti vienas 

Ši priemonė rems įvairius tarptautinio ir 
tarpšakinio masto projektus, į kuriuos 
tiesiogiai įtraukiami piliečiai. Šie projektai
suburs skirtingų akiračių žmones, kurie 
veiks kartu ir diskutuos bendromis temomis 
ir apie bendras problemas. Taip bus 
sudarytos sąlygos Europos piliečiams geriau 
suprasti vienas kitą ir labiau pažinti Europos 
integracijos procesą. Taip piliečiai sukurs 
sąmoningą bendrą būvį, dialogu 
nuspręsdami, kurias tradicijas nori 
išsaugoti, kokias bendras taisykles nori 
sukurti, kokioje Europoje nori gyventi. Šios 
priemonės tikslas yra visapusiškai įtraukti 
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kitą ir labiau pažinti Europos integracijos 
procesą.

piliečius, kurie prisidės prie dalyvaujančių 
organizacijų.

Pakeitimas32
Priedo I dalies 1 veiksmo 4a dalis (nauja)

Be to, bus skatinama naudoti naujas 
technologijas, ypač informacinės 
visuomenės technologijas, skatinami 
pilietiniai projektai, įskaitant rėmimą 
(menų arba humanitarinių tikslų) arba 
savanorių darbą, kuris daugeliu atvejų 
pradedamas spontaniškai ir į kurį piliečiai 
ypač noriai įsitraukia. Kita svarbi priemonė 
yra mokyklų partnerystė, formuojanti 
stabilų, nuolatinį bendradarbiavimą 
strateginiuose plačiosios visuomenės 
mokymo centruose ir susijusi su svarbiomis 
„lydinčiosiomis grupėmis“, pvz., tėvų, 
akademinėmis ir sporto asociacijomis.

Pakeitimas 33
Priedo I dalies 1 veiksmo 5a dalis (nauja)

Pilietiniams projektams (kurie dažnai būna 
spontaniški ir neorganizuoti) reikia 
specialios institucijų paramos. Nors 
programa nėra tiesiogiai jiems skirta, 
institucijos yra natūraliai atsakingos už 
sėkmingą jų įgyvendinimą, ir tai darydamos 
turi dirbti kartu su plačiąja visuomene.

Pakeitimas 34
Priedo I dalies 2 veiksmo 1 dalis

Organizacijos, teikiančios naujas idėjas ir 
svarstymus Europos klausimais, yra svarbūs 
instituciniai dialogo partneriai, pajėgūs teikti 
ES institucijoms nepriklausomas strategines, 
tarpšakines rekomendacijas… Savo veikla 
jie gali pagyvinti diskusiją, ypač Europos 

Organizacijos, teikiančios naujas idėjas ir 
svarstymus Europos klausimais, yra svarbūs 
instituciniai dialogo partneriai, pajėgūs teikti 
ES institucijoms nepriklausomas strategines, 
tarpšakines rekomendacijas… Savo veikla 
jie gali pagyvinti diskusiją, ypač Europos 
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Sąjungos pilietiškumo, Europos vertybių ir 
kultūrų klausimais. Šia priemone siekiama 
padidinti tų organizacijų institucinius 
pajėgumus, kurios yra atstovaujamosios, 
kuria europinę pridėtinę vertę, gali pasiekti 
svarbų daugiklio efektą ir yra pajėgios 
bendradarbiauti su kitais šios programos 
naudos gavėjais. Svarbus šios srities 
uždavinys – stiprinti transeuropinius tinklus. 
Dotacijos gali būti skiriamos remiantis 
daugiametine darbo programa, kurios metu 
svarstomos įvairios temos ir vykdoma plati 
veikla.

Sąjungos pilietiškumo, Europos vertybių ir 
kultūrų klausimais. Šia priemone siekiama 
padidinti tų organizacijų institucinius 
pajėgumus, kurios yra atstovaujamosios, 
kuria europinę pridėtinę vertę, gali pasiekti 
svarbų daugiklio efektą ir yra pajėgios 
bendradarbiauti su kitais šios programos 
naudos gavėjais. Mokslinių tyrimų 
organizacijos yra itin svarbios formuojant 
visuomenės nuomonę neformaliais 
komunikacijos tinklais. Svarbus šios srities 
uždavinys – stiprinti transeuropinius tinklus. 
Dotacijos gali būti skiriamos remiantis 
daugiamete darbo programa, kurios metu 
svarstomos įvairios temos ir vykdoma plati 
veikla.

Pakeitimas 35
Priedo I dalies 2 veiksmo 2 dalis

Pakeitimas turi įtakos tik Komisijos teksto vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 36
Priedo I dalies 2 veiksmo 4 dalis

Pakeitimas turi įtakos tik Komisijos teksto vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 37
Priedo I dalies 2 veiksmo 5 dalis

Pilietinės visuomenės organizacijos, pvz., 
nevyriausybinės organizacijos, profesinės 
sąjungos, federacijos, moksliniai institutai ir 
t.t., gali, organizuodami diskusijas, 
skelbdami publikacijas, propagavimo būdu 
ir kitomis tarptautinėmis iniciatyvomis 
įtraukti į šią veiklą piliečius arba atstovauti 
jų interesams. Į pilietinės visuomenės 
organizacijų veiklą įtraukus europinę 
dimensiją arba šią veiklą plėtojant europinės 
dimensijos pagrindu, išaugtų pilietinės 

Pilietinės visuomenės organizacijos, pvz., 
nevyriausybinės organizacijos, profesinės 
asociacijos, profesinės sąjungos, federacijos, 
moksliniai institutai ir t. t., gali, 
organizuodami diskusijas, skelbdami 
publikacijas, propagavimo būdu ir kitomis 
tarptautinėmis iniciatyvomis įtraukti į šią 
veiklą piliečius arba atstovauti jų interesams. 
Į pilietinės visuomenės organizacijų veiklą 
įtraukus europinę dimensiją arba šią veiklą 
plėtojant europinės dimensijos pagrindu, 
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visuomenės organizacijų veiklos pajėgumai, 
ir ši veikla pasiektų didesnį žmonių skaičių. 
Tiesioginis įvairių valstybių narių pilietinės 
visuomenės organizacijų bendradarbiavimas 
padėtų geriau suprasti kitas kultūras ir 
požiūrius bei atskleisti bendrus rūpesčius ir 
vertybes. Nors to būtų galima siekti 
įgyvendinant atskirus projektus, vis dėlto 
ilgalaikė strategija užtikrintų tvaresnį 
poveikį, tinklų plėtrą ir sinergiją.

išaugtų pilietinės visuomenės organizacijų 
veiklos pajėgumai, ir ši veikla pasiektų 
didesnį žmonių skaičių. Tiesioginis įvairių 
valstybių narių pilietinės visuomenės 
organizacijų bendradarbiavimas padėtų 
geriau suprasti kitas kultūras ir požiūrius bei 
atskleisti bendrus rūpesčius ir vertybes. 
Todėl pilietinės visuomenės organizacijos 
yra strategiškai svarbios įtraukiant plačiąją 
visuomenę. Tokios organizacijos idealiai 
tinka ugdyti individualų bendrojo intereso 
supratimą, yra idealūs visuomenės ir 
valstybės institucijų bendradarbiavimo 
partneriai ir geriausi socialiniai veikėjai, 
įteisinantys Europos procesą. Nors to būtų 
galima siekti įgyvendinant atskirus 
projektus, vis dėlto ilgalaikė strategija 
užtikrintų tvaresnį poveikį, tinklų plėtrą ir 
sinergiją.

Pakeitimas 38
Priedo I dalies 2 veiksmo pavadinimas ir 6a dalis (nauja)

Parama demokratijos mokymui
Ši priemonė taikoma specialiai veiklai, 
skirtai formuoti plačiosios visuomenės 
politinę kultūrą. Siekiant aktyvaus 
pilietiškumo, reikia demokratijos sistemos 
supratimo ir informacijos apie institucinius 
bendravimo kanalus. Programoje numatyti 
veiksmai sukuria „pasaulio 
sąmoningumą“, kuris reikalauja suprasti 
valdymo vaidmenį. Šia priemone remiamos 
visos individualios ir kolektyvinės 
iniciatyvos, skatinančios eilinius žmones 
gilintis į Europos politinę sistemą: 
socialinių organizacijų iniciatyva 
organizuojamos konferencijos, kur 
dalyvauja kviečiami lyderiai; politinės 
teisininkų bendruomenių diskusijos; 
iniciatyvos, apimančios politinį žurnalistų 
mokymą (siekiant pagerinti politinės 
informacijos kokybę); iniciatyvos dėl 
konkursų, apimančios Europos institucijų 
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darbo modeliavimą, remiantis esamomis 
Europos mokomųjų teismo procesų 
konkursų gairėmis. 

Pakeitimas 39
Priedo I dalies 3 veiksmo 1 dalis

Šia priemone bus remiami didelio masto ir 
apimties renginiai, kuriuos rengs arba kurių 
rengime dalyvaus Komisija. Šie renginiai 
turėtų susilaukti didelio Europos žmonių 
pritarimo, padėti jiems stiprinti priklausymo 
tai pačiai bendruomenei pojūtį ir suvokti 
Europos Sąjungos istoriją, pasiekimus bei 
vertybes, įtraukti europiečius į kultūrinį 
dialogą bei stiprinti jų europietišką 
identitetą.

Šia priemone bus remiami didelio masto ir 
apimties renginiai, kuriuos rengs arba kurių 
rengime dalyvaus Komisija. Šie renginiai 
turėtų susilaukti didelio Europos žmonių 
pritarimo, padėti jiems stiprinti priklausymo 
tai pačiai bendruomenei pojūtį ir suvokti 
Europos Sąjungos istoriją, pasiekimus bei 
vertybes, įtraukti europiečius į kultūrinį 
dialogą bei stiprinti jų europietišką 
identitetą. Simbolinė politika, susiejanti 
progų ir atminimo žymėjimą, taip pat yra 
integracijos proceso dalis.

Pakeitimas 40
Priedo I dalies 3 veiksmo 2 dalis

Šie renginiai galėtų būti istorinių įvykių 
minėjimai, Europos pasiekimų šventimas, 
informuotumą tam tikrais klausimais 
ugdantys renginiai, Europos masto 
konferencijos ir premijų įteikimas 
pagrindiniams laimėjimams pažymėti. Be to, 
bus skatinama naudoti naujas technologijas, 
ypač informacinės visuomenės 
technologijas.

Šie renginiai galėtų būti istorinių įvykių 
minėjimai, Europos pasiekimų šventimas, 
kultūriniai renginiai, Europos masto 
konferencijos ir premijų įteikimas 
pagrindiniams laimėjimams pažymėti. Be to, 
bus skatinama naudoti naujas technologijas, 
ypač informacinės visuomenės 
technologijas.

Pakeitimas 41
Priedo I dalies 3 veiksmo 5 dalis

Pakeitimas turi įtakos tik Komisijos teksto vertimui portugalų kalba.

Pakeitimas 42
Priedo I dalies 3 veiksmo 5a dalis (nauja)
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Programa bus sėkminga tik tokiu atveju, jei 
ji bus išsamiai viešai nušviesta 
žiniasklaidos. Kad planuojami veiksmai 
turėtų išties visus įtraukiantį tarpsektorinį 
poveikį, reikalinga „skelbiamoji reklama“. 
Reikia, kad į veiksmus kuo aktyviau 
reaguotų žiniasklaida, mat tai yra 
vienintelis būdas pasiekti platų poveikį ir 
skirtingų visuomenių bendru darbu 
grindžiamus santykius. Priemonė yra skirta 
skatinti žiniasklaidą (ypač televiziją), 
spaudą ir vietos radiją užsitikrinti 
programos veiksmų institucinę reklamą 
įvairiomis formomis. Europos spaudos 
tinklai ir vietos radijo stotys turi pačios 
jausti paskatas.

Pakeitimas 43
Priedo II dalies 5 dalis

Tinklų kūrimas ir daugiklio efektas, taip pat 
informacijos ir ryšių technologijų 
naudojimas bus svarbūs veiksniai; jie 
atsispindės veiklos rūšyse ir dalyvaujančių 
organizacijų spektre. Bus skatinama 
bendravimo ir sinergijos plėtra tarp įvairių 
programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų 
šalių. 

Tinklų kūrimas ir daugiklio efektas, taip pat 
informacijos ir ryšių technologijų 
naudojimas ir bendras platus žiniasklaidos 
dalyvavimas bus svarbūs veiksniai; jie 
atsispindės veiklos rūšyse ir dalyvaujančių 
organizacijų spektre. Bus skatinama 
bendravimo ir sinergijos plėtra tarp įvairių 
programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų 
šalių. 


