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Pakeitimas 8
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) smurtas dėl lyties, įskaitant smurtą 
šeimoje, prostituciją, prekybą žmonėmis ir  
moterų lyties organų žalojimą, vis dar 
labai paplitęs reiškinys pasaulyje, darantis 
didelį neigiamą poveikį moterų ir 
mergaičių gyvenimams bei sveikatai, taip 
pat turintis dideles socialines ir 
ekonomines pasekmes. Žaginimai ir kitų 
formų seksualinis smurtas daromas 
įvairiomis aplinkybėmis ir vis dažniau 
naudojamas kaip karo priemonė siekiant 
pažeminti ir dominuoti;

Or. en

Pakeitimas 9
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) neproporcingai didelis skurdo 
poveikis moterims ir mergaitėms – tai 
rezultatas sistemingos diskriminacijos, dėl 
kurios iškraipomos visuomenės ir 
milijonai žmonių negali naudotis savo 
pagrindinėmis teisėmis, įskaitant prieigą 
prie vandens ir tinkamą sanitariją, 
švietimą ir pakankamą sveikatos 
priežiūrą;

Or. en



PE521.516v01-00 4/10 AM\1005741LT.doc

LT

Pakeitimas 10
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kova su skurdu lieka pagrindiniu
Europos Sąjungos vystymosi politikos
tikslu, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos 21 straipsnyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnyje;

(5) kova su skurdu ir visų formų 
diskriminacija dėl seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės ar lytinės 
raiškos turėtų būti pagrindinis Europos 
Sąjungos vystymosi politikos tikslas. 
Skirstant finansinę paramą vystymuisi 
reikėtų atsižvelgti į šių visuotinių vertybių 
puoselėjimą;

Or. en

Pakeitimas 11
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ES, nustatydama paramos vystymuisi 
sąlygas, turėtų užtikrinti, kad trečiosios 
šalys apsaugotų moteris ir mergaites nuo 
kankinimų. Taryba turėtų sustabdyti 
paramos tiekimą toms šalims, kuriose 
vykdomi kankinimai, ir tą pagalbą skirti 
aukoms remti;

Or. en

Pakeitimas 12
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2000 m. tarptautinė bendruomenė 
įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2015 m. 
imtis konkrečių kovos su skurdu veiksmų, 
nustatydama Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus, kuriuos Sąjunga ir jos valstybės 
narės priėmė;

(6) 2000 m. tarptautinė bendruomenė 
įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2015 m. 
imtis konkrečių kovos su skurdu veiksmų, 
nustatydama Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus, kuriuos Sąjunga ir jos valstybės 
narės priėmė. Lyčių lygybės skatinimas ir 
moterų įgalinimas laikomi veiksmingais 
būdais siekiant kovoti su skurdu, badu ir 
ligomis ir skatinti tvarų vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 13
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nustatant Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus buvo raginama užtikrinti, kad 
kiekvienam asmeniui arba tautai būtų 
suteikta galimybė gauti naudos iš 
vystymosi, be to, kad vyrams ir moterims 
būtų garantuotos vienodos teisės ir 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 14
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) greitai besikeičiančiame pasaulyje 
tolesnė parama vystomajam 
bendradarbiavimui gyvybiškai svarbi.

(8) greitai besikeičiančiame pasaulyje 
tolesnė parama vystomajam 
bendradarbiavimui gyvybiškai svarbi.
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Maždaug 1,3 mlrd. žmonių tebeturi labai 
skurdžias pajamas, dar daugiau žmonių 
socialinės raidos poreikiai tebėra 
nepatenkinti. Daugumoje pasaulio dalių 
padidėjo nelygybė šalies viduje. Gamta 
patiria vis didesnį spaudimą, o klimato 
kaitos poveikis ypač stipriai paveikė 
besivystančias šalis. Šie uždaviniai yra 
visuotiniai bei tarpusavyje susiję ir juos 
kartu turi spręsti visos šalys;

Maždaug 1,3 mlrd. žmonių tebeturi labai 
skurdžias pajamas, dar daugiau žmonių 
socialinės raidos poreikiai tebėra 
nepatenkinti. ES paramos vystymuisi 
programose reikėtų rimtai atsižvelgti į tai, 
kad moterys ir mergaitės yra labiausiai 
pažeidžiamos skurdo, bado, 
neraštingumo, ligų ir visų rūšių 
išnaudojimo požiūriais. Daugumoje 
pasaulio dalių padidėjo nelygybė šalies 
viduje. Gamta patiria vis didesnį spaudimą, 
o klimato kaitos poveikis ypač stipriai 
paveikė besivystančias šalis. Šie uždaviniai 
yra visuotiniai bei tarpusavyje susiję ir juos 
kartu turi spręsti visos šalys;

Or. en

Pakeitimas 15
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į TVT siekį ir vystymosi 
po 2015 m. programos rengimą, Europos 
vystymosi metais turėtų būti pabrėžiamas 
ir įgyvendinamas praktikoje svarbus 
vaidmuo, kurį moterys gali atlikti siekiant 
vystymosi, būtent siekiant sumažinti 
maisto stygiaus ir prastos mitybos 
problemą, tuo pačiu metu turėtų būti 
skatinamas moterų dalyvavimas 
ekonominėje veikloje, ypač žemės ūkio ir 
kaimo ekonominėje veikloje;

Or. fr

Pakeitimas 16
Antigoni Papadopoulou
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Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Europos vystymosi metais turėtų 
būti didinamas informuotumas apie visų 
formų diskriminaciją dėl lyties, su kuria 
susiduria įvairių regionų moterys ir 
mergaitės, ypač turint mintyje galimybes 
siekti išsilavinimo, įsidarbinti, pasinaudoti 
sveikatos sistemomis, taip pat 
informuotumas apie priverstinę santuoką, 
seksualinį išnaudojimą ir lyties organų 
žalojimą bei kitą neteisėtą praktiką;

Or. en

Pakeitimas 17
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) atsižvelgiant į skirtingas nacionalines 
socialines, ekonomines ir kultūrines 
sąlygas ir opius klausimus, būtina tam tikrą 
Europos metų veiklos dalį decentralizuoti, 
kad ji būtų vykdoma nacionaliniu 
lygmeniu, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 58 straipsnyje13. Tačiau 
politikos prioritetų nustatymą nacionaliniu 
lygmeniu reikėtų koordinuoti su Komisija, 
siekiant užtikrinti nuoseklumą su Europos 
metų strateginiais tikslais;

(17) atsižvelgiant į skirtingas nacionalines 
socialines, ekonomines ir kultūrines 
sąlygas ir opius klausimus, būtina tam tikrą 
Europos metų veiklos dalį decentralizuoti, 
kad ji būtų vykdoma nacionaliniu 
lygmeniu, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 58 straipsnyje13. Tačiau 
politikos prioritetų nustatymą nacionaliniu 
lygmeniu koordinuoti turėtų valstybių 
narių kompetentingos nacionalinės 
institucijos, siekiant užtikrinti nuoseklumą 
su Europos metų strateginiais tikslais;

__________________ __________________
13 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
(OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
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Or. en

Pakeitimas 18
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) būtina užtikrinti, kad oficiali 
parama vystymuisi būtų naudojama 
neišlaidaujant ir be dubliavimosi, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 
daugiau negu ketvirtadalį ES projektų 
rezultatų negaunama arba jie menki, taip 
pat būtina užtikrinti, kad valstybės narės 
ir toliau turėtų teisę spręsti, 
atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, 
dėl atskiro paramos vystymuisi skyrimo 
trečiosioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 19
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informuoti ES piliečius apie ES 
vystomąjį bendradarbiavimą, daugiausia 
dėmesio skiriant tam, ką Europos Sąjunga 
kaip didžiausias pasaulyje pagalbos 
teikėjas jau gali pasiekti ir kaip ji galėtų 
nuveikti dar daugiau, suvienijusi valstybių 
narių ir savo institucijų pajėgas;

– informuoti ES piliečius apie ES 
vystomąjį bendradarbiavimą, daugiausia 
dėmesio skiriant tam, ką Europos Sąjunga
ir ją sudarančios valstybės narės kaip 
didžiausias pasaulyje pagalbos teikėjas jau 
gali pasiekti ir kaip ji galėtų nuveikti dar 
daugiau, suvienijusi norinčių tą daryti
valstybių narių ir savo institucijų pajėgas;

Or. en
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Pakeitimas 20
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina, kad visi jos 
vystymosi ir paramos projektai būtų 
veiksmingi ir nesidubliuotų.

Or. en

Pakeitimas 21
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvauti finansuojamoje Europos metų 
veikloje gali:

Dalyvauti finansuojamoje neprivalomo
pobūdžio Europos metų veikloje gali:

Or. en

Pakeitimas 22
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei reikia ir jei tai neprieštarauja jų 
tikslams arba biudžetui, Europos metų 
veikla gali būti remiama esamų programų, 
kuriomis prisidedama prie vystymosi 
skatinimo, lėšomis.

4. Jei reikia ir jei tai neprieštarauja jų 
tikslams arba biudžetui, Europos metų 
veikla gali būti remiama esamų programų, 
kuriomis prisidedama prie vystymosi 
skatinimo, lėšomis, jeigu išvengiama 
dubliavimosi.

Or. en
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