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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dokumente „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ Komija apibrėžė pagrindinius finansavimo 
struktūros supaprastinimo tikslus sumažindama Europos finansavimo priemonių skaičių ir 
nustatydama pagrindines nuostatas, taikomas bet kuriam ES skiriamam finansavimui 
pagrindinių teisių srityje. Komisija, siekdama aiškiai pabrėžti ir užtikrinti finansavimo 
priemonių racionalizavimą ir supaprastinimą, pasiūlė sukurti Teisių ir pilietybės programą, 
kuria pratęsiamos trys dabartinės programos:

– Pagrindinių teisių ir pilietybės programa,

– programa „Daphne III“,

– Užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) skirsniai „Kova su 
diskriminacija ir įvairovė“ ir „Lyčių lygybė“.

Teisių ir pilietybės programa turėtų būti skatinamos ES pilietybės suteikiamos teisės, 
nediskriminavimo bei moterų ir vyrų lygybės principai, teisė į asmens duomenų apsaugą, 
vaiko teisės, pagal Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktus ir laisvės užsiimti verslu vidaus 
rinkoje suteikiamos teisės.

Vis dėlto reikėtų užtikrinti, kad siekiant bendrųjų tikslų lyčių lygybės aspektas neišnyktų iš 
programų ir neapsiribotų vien tik bendrąja lyčių lygybės sąvoka.

Jei bus nepakankamai atsižvelgiama į lyčių lygybės problemas, gali sumažėti dėmesys moterų 
teisėms ir lyčių lygybei.

Todėl svarbu atsižvelgti į lygybės aspektą šiame reglamente.

Kita vertus, labai svarbu, kad tarp šio reglamento tikslų išliktų programos „Daphne“ tikslai, 
tarp jų kova su smurtu prieš moteris. 

Reikėtų itin dėmesingai apsvarstyti ketinimą pradėti taikyti lankstų finansavimą įvairiose 
interesų srityse. Kadangi nėra suskirstytos informacijos apie biudžeto lėšų skyrimą 
specialiesiems Teisių ir pilietybės programos projektams, sunku nustatyti, kam jie bus skirti ir 
koks bus programos poveikis lyčių aspekto klausimu.

Iš tiesų į reglamentus ypač turėtų būti įtraukti tiesioginiai tikslai, kuriuos būtų galima 
įgyvendinti ir patikrinti lyčių lygybės klausimu, ir jiems pasiekti turėtų būti skiriamos 
specialios biudžeto lėšos, išsaugant tokį pat finansavimo lygį, koks buvo praėjusiu laikotarpiu. 

Kita vertus, labai svarbu užtikrinti biudžeto vykdymo poveikio lyčių lygybei priežiūrą ir 
vertinimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tiksliai ir veiksmingai įvertinti šio 
finansavimo poveikį.

Nepaprastai svarbu stebėti bet kokius lėšų, skiriamų lyčių lygybei skatinti, pasikeitimus ir 
apie tai informuoti.
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Be to, svarbu užtikrinti, kad gavėjai, valdžios institucijos ir nevyriausybinės organizacijos ir 
toliau būtų išsamiai informuojamos apie finansavimo pagal įvairias programas galimybes ir 
dalyvavimo įvairiose programos sąlygas.

Baigiant reikėtų pasakyti, kad labai svarbu nuolat rinkti palyginamus duomenis apie įvairaus 
tipo smurtą prieš moteris Sąjungoje, nors tai nepaprastai sunku, nes moterys ir vyrai iš baimės 
ar gėdos nelabai nori pasakoti apie savo patirtį atitinkamiems asmenims, kad būtų įvertintas 
realus smurto prieš moteris mastas ir rasti atitinkami sprendimai.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti 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 nustatoma 2014–2020 m. Teisių ir 
pilietybės programa

kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Teisių, 
lygybės ir pilietybės programa
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
jis bus priimtas, atitinkamus pakeitimus 
reikės padaryti visame tekste.)

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kova su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos ir moterų ir vyrų 
lygybės skatinimas yra valstybėms narėms 
bendros vertybės. Kova su visų formų 

(5) kova su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, numatyta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnyje, taip pat moterų ir 
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diskriminacija yra nuolatinis tikslas, kurio 
turi būti siekiama koordinuotais veiksmais, 
įskaitant finansavimo skyrimą; 

vyrų lygybės skatinimas yra valstybėms 
narėms bendros vertybės. Kova su visų 
formų diskriminacija yra nuolatinis tikslas, 
kurio turi būti siekiama koordinuotais 
veiksmais, įskaitant finansavimo skyrimą;

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius į moterų ir vyrų 
lygybės aspektą ir kovos su diskriminacija 
tikslus turėtų būti atsižvelgiama 
įgyvendinant visus programos veiksmus. 
Siekiant nustatyti, kaip įgyvendinamos 
programos veiksmais prisidedama 
sprendžiant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus, turėtų būti 
atliekamas nuolatinis stebėjimas ir 
vertinimas;

(6) Kaip nustatyta Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 
dalyje, moterų ir vyrų lygybė – vienas iš 
bendrų Sąjungos tikslų ir vertybių.
Moterų ir vyrų lygybė taip pat įtvirtinama 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 23 straipsnyje. Pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 
straipsnius į moterų ir vyrų lygybės aspektą 
ir kovos su diskriminacija tikslus turėtų 
būti atsižvelgiama įgyvendinant visus 
programos veiksmus. Siekiant nustatyti, 
kaip įgyvendinamos programos veiksmais 
prisidedama sprendžiant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus, turėtų būti 
atliekamas nuolatinis stebėjimas ir 
vertinimas. Sąjunga turėtų užtikrinti, kad 
lyčių lygybė būtų skatinama taikant 
dvejopą metodą, pagal kurį visų krypčių 
politikoje ir skiriant biudžeto lėšas 
atsižvelgiama į lyčių aspektą ir 
tvirtinamos specialiosios priemonės.

Or. fr
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Savo 2012 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje dėl programos „Daphne“: 
pasiekimai ir ateities perspektyvos1

Europos Parlamentas apgailestauja, kad
kova su smurtu prieš vaikus, paauglius ir 
moteris nėra aiškiai paminėta šio 
reglamento 4 straipsnyje „Konkretūs 
tikslai“, pabrėžia, jog itin svarbu 
užtikrinti, kad programos „Daphne“ 
tikslai, ypač tikslas kovoti su smurtu prieš 
moteris, 2014–2020 m. laikotarpiu išliktų 
tarp naujosios Teisių ir pilietybės 
programos tikslų, ir pabrėžia, jog reikia, 
kad būtų užtikrintas tokio lygio 
programos „Daphne“ programos 
finansavimas, koks buvo skiriamas 
ankstesnei programai, ir, atsižvelgiant į 
šios programos sėkmę, veiksmingumą ir 
populiarumą, būtų padidintas jos 
matomumas.
__________
1 Šios dienos Priimti tekstai, 
P7_TA(2012)0027.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visos smurto prieš moteris formos
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su tokiu smurtu 
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 

(7) visų formų smurtas prieš moteris, 
vaikus, jaunimą ir kitoms rizikos grupėms 
priklausančius asmenis iš tiesų pažeidžia 
pagrindines teises ir kelia didelę grėsmę 
nuo smurto nukentėjusių asmenų fizinei 
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veiksmų. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

ir psichinei sveikatai. Smurtas – tai 
nuolatinės lyčių nelygybės pasekmė; tai 
struktūrinis reiškinys, susijęs su 
neteisingu valdžios tarp vyrų ir moterų 
pasidalijimu mūsų visuomenėse. Su tokiu 
smurtu susiduriama visoje Sąjungoje ir 
siekiant jį panaikinti reikia imtis 
koordinuotų veiksmų, grindžiamų 
ankstesnių programų „Daphne“ metodais 
ir rezultatais. Imantis kovos su smurtu 
prieš moteris veiksmų prisidedama prie 
moterų ir vyrų lygybės skatinimo;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate dėl strategijos 
„Europa 2020“ nustatyta pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija. 
Sąjungoje esančių asmenų teisių rėmimas 
ir skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe ir pilietybės skatinimas prisideda 
prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
konkrečių tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų 
įgyvendinimo;

(10) Komisijos komunikate dėl strategijos 
„Europa 2020“ nustatyta pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija. 
Sąjungoje esančių asmenų teisių rėmimas 
ir skatinimas, moterų ir vyrų lygybės 
skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe ir Sąjungos pilietybės skatinimas 
prisideda prie strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytų konkrečių tikslų ir pavyzdinių 
iniciatyvų įgyvendinimo;

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) labai svarbu nuolat rinkti 
palyginamus duomenis apie įvairaus tipo 
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smurtą prieš vaikus, jaunimą, moteris ir 
kitoms rizikos grupėms priklausančius 
asmenis Sąjungoje, kad būtų galima 
įvertinti, koks realus smurto mastas, ir 
rasti atitinkamus sprendimus.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) būtina užtikrinti pakankamą ir 
tinkamą kiekvieno iš šio reglamento tikslų 
finansavimą, kad būtų sėkmingai 
įgyvendinti projektai, kuriais siekiama 
ginti moterų teises ir lyčių lygybę, 
įskaitant kovos su smurtu prieš vaikus, 
jaunimą ir moteris veiksmus. 
Finansavimas turi būti kasmet 
paskirstomas proporcingai siekiant 
užtikrinti siekiamų tikslų ir vykdomų 
veiksmų tęstinumą.

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti veiksmingai įgyvendinti 
nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
principus, įskaitant moterų ir vyrų lygybės,
neįgalių asmenų ir pagyvenusių žmonių 
teisių skatinimą;

b) skatinti veiksmingai įgyvendinti 
nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
principus, neįgalių asmenų ir pagyvenusių 
žmonių teisių skatinimą;
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Or. fr

 Žr. 10 ir 11 pakeitimus, kuriuose nustatomi konkretūs tikslai dėl moterų ir vyrų lygybės ir 
smurto prieš vaikus, jaunimą, moteris ir kitoms rizikos grupėms priklausančius asmenis 

prevencijos ir kovos su šiuo smurtu.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti moterų ir vyrų lygybę ir remti 
lyčių aspekto integravimą;

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, 
jaunimą, moteris ir kitoms rizikos 
grupėms priklausančius asmenis, kovoti 
su juo ir teikti paramą ir apsaugą nuo šio 
smurto nukentėjusiems ir rizikos grupėms 
priklausantiems asmenims; 

Or. fr

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) parama ir pagalba nevyriausybinėms 
organizacijoms (NVO) ir kitoms 
organizacijoms, dirbančioms smurto 
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prevencijos ir kovos su juo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analitinė veikla, pvz., duomenų ir 
statistikos rinkimas; bendrų metodikų ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
tobulinimas; tyrimai, moksliniai tyrimai, 
analizė ir apklausos; vertinimai ir poveikio 
vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos;

a) analitinė veikla, pvz., nuolatinis 
palyginamų duomenų ir statistikos apie 
įvairių tipų smurtą prieš vaikus, jaunimą, 
moteris ir kitoms rizikos grupėms 
priklausančius asmenis rinkimas; bendrų 
metodikų ir atitinkamais atvejais – rodiklių 
arba gairių tobulinimas; tyrimai, moksliniai 
tyrimai, analizė ir apklausos; vertinimai ir 
poveikio vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos;

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas;

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių plėtojimas; 
prireikus ši veikla turi apimti lyčių 
aspektą
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarpusavio mokymosi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
ir informacijos sklaidos veikla, pvz., 
gerosios patirties, novatoriškų metodų ir 
patirties nustatymas bei mainai, tarpusavio 
peržiūros ir tarpusavio mokymosi 
organizavimas; konferencijų ir seminarų 
organizavimas; informuotumo didinimo ir 
informacinių kampanijų, žiniasklaidos 
kampanijų ir renginių organizavimas, 
įskaitant Europos Sąjungos politikos 
prioritetų koordinuotą komunikacijos
veiklą; informacijai ir programos 
rezultatams skirtos medžiagos rinkimas ir 
skelbimas; informacinių ir ryšių 
technologijų sistemų ir priemonių 
tobulinimas, naudojimas ir priežiūra;

c) tarpusavio mokymosi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
ir informacijos sklaidos veikla, pvz., 
gerosios patirties, novatoriškų metodų ir 
patirties nustatymas bei mainai, tarpusavio 
peržiūros ir tarpusavio mokymosi 
organizavimas; konferencijų ir seminarų 
organizavimas; informuotumo didinimo ir 
informacinių kampanijų, žiniasklaidos 
kampanijų ir renginių, skirtų atitinkamoms 
visuomenės grupėms, organizavimas, 
įskaitant kampanijas smurto prevencijos ir 
kovos su juo, taip pat Europos Sąjungos 
politikos prioritetų koordinuotos
komunikacijos veiklos srityse; informacijai 
ir programos rezultatams skirtos medžiagos 
rinkimas ir skelbimas; informacinių ir ryšių 
technologijų sistemų ir priemonių 
tobulinimas, naudojimas ir priežiūra;

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parama pagrindiniams dalyviams, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 

d) parama pagrindiniams dalyviams, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu; parama NVO ir kitų 
organizacijų, siekiančių programos tikslų, 
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vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas; 
Europos lygmens stebėjimo centrų 
finansavimas.

veiklai; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas; 
smurto prevencijos ir kovos su juo 
programų, skirtų nukentėjusiems nuo 
smurto ir rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims remti, kūrimas ir 
įgyvendinimas; Europos lygmens 
stebėjimo centrų finansavimas.

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Būtina užtikrinti pakankamą ir 
tinkamą finansinės pagalbos paskirstymą 
kiekvienam šio reglamento tikslui 
atsižvelgiant į finansavimo, numatyto 13 
straipsnyje išvardytoms ankstesnėms 
2007–2013 m. programoms, lygį. 
Skirdama lėšas šioms sritims metinėse 
darbo programose, Komisija turi 
atsižvelgti į Sąjungos prioritetus, taip pat 
poreikį išlaikyti pakankamo lygio 
finansavimą visose 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose srityse.

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija reguliariai stebi programą 
siekdama sekti pagal ją įgyvendinamų 

1. Komisija reguliariai stebi programą 
siekdama sekti pagal ją įgyvendinamų 
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veiksmų, kurie vykdomi 5 straipsnio 1 
dalyje nurodytose veiksmų srityse, eigą ir 4 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų 
pasiekimo lygį. Stebint programą taip pat
naudojamos priemonės, padedančios
įvertinti, kaip įgyvendinant programos
veiksmus sprendžiami lyčių lygybės ir 
kovos su diskriminacija klausimai. 
Prireikus rodikliai turėtų būti išskaidomi 
pagal lytį, amžių ir negalią.

veiksmų, kurie vykdomi 5 straipsnio 1 
dalyje nurodytose veiksmų srityse, eigą ir 4 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų 
pasiekimo lygį. Stebint programą taip pat
galima įvertinti, kaip įgyvendinant 
programos veiksmus atsižvelgiama į lyčių 
lygybės, kovos su smurtu bei apsaugos 
nuo jo ir kovos su diskriminacija
klausimus. Rodikliai turėtų būti išskaidomi 
pagal lytį, amžių ir negalią.

Or. fr


