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Pakeitimas 12
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sparčiai kintančioje visuomenėje reikia 
užtikrinti savanorius remiančios 
infrastruktūros veiksmingumą, kad į 
savanorišką veiklą galėtų įsitraukti daugiau 
žmonių. Todėl svarbu Bendrijos lygmeniu 
remti mokymąsi vieniems iš kitų ir 
dalijimąsi gerąja patirtimi.

(4) Sparčiai kintančioje visuomenėje reikia 
užtikrinti savanorius remiančios 
infrastruktūros veiksmingumą, kad į 
savanorišką veiklą galėtų įsitraukti daugiau 
žmonių. Todėl svarbu Bendrijos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos
lygmeniu remti mokymąsi vieniems iš kitų 
ir dalijimąsi gerąja patirtimi, inter alia, 
nustatant veiksmingas savanoriškų 
organizacijų bendradarbiavimo ir tinklų 
kūrimo sistemas. 

Or. en

Pakeitimas 13
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2007 m. liepos 11 d. Baltojoje 
knygoje dėl sporto Komisija pabrėžia, kad 
savanoriškos organizacijos, užsiimančios 
sportine veikla, teikia daug neformalaus 
švietimo galimybių, kurios turi būti 
pripažintos ir stiprinamos. Sportas taip 
pat teikia patrauklių galimybių jauniems 
žmonėms tapti aktyviais visuomenės 
nariais ir gali duoti teigiamų rezultatų, 
kai siekiama apsaugoti juos nuo 
įsitraukimo į nusikalstamą veiklą.

Or. en
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Pagrindimas

Sportas, ypač mėgėjiškas, yra vienas iš pirminių savanoriškos veiklos šaltinių ES. Atitinkamai 
turi būti pripažintas sporto vaidmuo skatinant savanorišką veiklą ir jam Komisijos Baltojoje 
knygoje dėl sporto skirta pirmenybė.

Pakeitimas 14
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Savanoriška veikla yra labai 
svarbus elementas, skatinantis aktyvų 
pilietiškumą, ugdantis pilietinę visuomenę 
ir stiprinantis solidarumą. Bet vis dėl to 
savanoriavimas ir savanoriška veikla 
neturėtų pakeisti apmokamo darbo. 

Or. en

Pakeitimas 15
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visoje Europoje vykdoma labai įvairi 
savanoriška veikla, kurią reikėtų tęsti ir 
toliau plėtoti.

(13) Visoje Europoje vykdoma labai įvairi 
savanoriška veikla, kurią reikėtų tęsti ir 
toliau plėtoti, inter alia, įvairiose 
valstybėse narėse sukuriant savanoriškos 
veiklos asociacijų tarpvalstybinius tinklus, 
tokiu būdu siekiant suteikti nuolatinį 
pagrindą keistis patirtimi ir geriausia 
praktika.

Or. en

Pagrindimas

Pastovių tarpvalstybinių tinklų sukūrimas savanoriškos veiklos srityje turėtų būti vienas iš 
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Europos metų ilgalaikių palikimų.

Pakeitimas 16
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Turėtų būti skiriamos dvi 
savanoriškos veiklos rūšys.  Pirmai rūšiai 
pagal Jungtinių Tautų ir Tarptautinės 
darbo organizacijos apibrėžtį priklauso 
apmokama veikla, kuri atliekama ne 
pelno organizacijose ir už kurią dažnai 
mokama mažiau nei rinkoje. Antrą rūšį 
sudaro neatlygintina veikla, kai ją 
vykdant išlaidos gali būti padengiamos. 
Europos savanoriškos veiklos metai turėtų 
būti puiki proga paskatinti valstybes nares 
aiškiai nustatyti šių dviejų savanoriškos 
veiklos rūšių teisinį statusą, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos palengvinti 
savanorišką veiklą. 

Or. en

Pagrindimas

Lingvistiniais sumetimais padarytas pakeitimas. „Palengvinti“ geriau išreiškia mintį, kurią 
pranešėjas norėjo pasakyti prancūziško originalo tekste.

Pakeitimas 17
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Nepaisant to, savanoriškos veiklos 
galimybės nėra visiškai išnaudotos. 
Europos metai – galimybė Europos 
kontekste parodyti, kad savanoriška veikla 

(15) Nepaisant to, savanoriškos veiklos 
galimybės nėra visiškai išnaudotos. 
Europos metai – galimybė Europos 
kontekste parodyti, kad savanoriška veikla 
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didinamas piliečių dalyvavimas. Šia veikla 
visais (vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos) lygmenimis stiprinamas piliečių 
priklausomybės ir įsipareigojimo 
visuomenei jausmas.

didinamas piliečių dalyvavimas. Šia veikla 
visais (vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos) lygmenimis stiprinamas piliečių 
priklausomybės ir įsipareigojimo 
visuomenei jausmas ir kovojama su 
diskriminacija, kiekvienoje valstybėje 
narėje sudaromos galimybės užsienio 
šalių piliečiams, net ir tiems, kurie dėl jų 
padėties negali dirbi apmokamo darbo, 
imtis savanoriškos ar neatlygintinos 
veiklos. Dėl to, savo ruožtu, Europos 
piliečiai galės lengviau palaikyti 
tarpusavio ryšius su jų bendruomenėje 
gyvenančiais užsieniečiais formaliame ir 
konstruktyviame kontekste, ir tai padės 
išvengti ksenofobijos plitimo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi savanoriškos veiklos tikslas – stiprinti socialinius ryšius Europoje, ji turėtų sudaryti 
galimybę kovoti su diskriminacija ir būti prieinama visiems kiekvienos valstybės narės 
gyventojams, įskaitant ir trečiųjų valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos partnerės, 
piliečius. Vykstant naudingiems mainams tarp ES piliečių ir išeivių iš trečiųjų šalių, 
gyvenančių ES valstybėse narėse, turėtų būti užkirstas kelias rasizmo plitimui šiose 
bendruomenėse ir sustiprintas solidarumas tarp gyventojų, nepaisant to, ar jie yra Europos, 
ar ne Europos piliečiai.

Pakeitimas 18
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suteikti įgaliojimus savanorių 
organizacijoms ir gerinti savanoriškos 
veiklos kokybę. Palengvinti savanorišką 
veiklą ir skatinti savanorių organizacijų ir 
kitų sektorių ryšius, judumą, 
bendradarbiavimą ir sąveiką Europos 
Sąjungoje.

2. Suteikti įgaliojimus savanorių 
organizacijoms ir gerinti savanoriškos 
veiklos kokybę. Palengvinti savanorišką 
veiklą ir skatinti savanorių organizacijų ir 
kitų sektorių ryšius, judumą, 
bendradarbiavimą ir sąveiką Europos 
Sąjungoje. Teisės aktuose turėtų būti 
nustatyta, kad savanoriškos organizacijos 
turi rūpintis savanoriais, ir jiems turėtų 
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būti numatyta atitinkama apsauga t.y. 
suteikiamas draudimas, užtikrinta sauga 
ir sveikatos apsauga bei savanorių, 
dirbančių šiose organizacijose, mokymas.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai savanoriai nėra laikomi darbuotojais ir jų darbas nesiejamas su sąnaudomis, ypač 
kai prašoma finansinės paramos, nors organizacijos privalo atitinkamai mokyti ir apsaugoti 
šiuos asmenis. Organizacijos ir bendruomenės, kurios naudojasi savanorių altruistine veikla, 
privalo šiuos asmenis tinkamai vertinti ir jiems teikti paramą.

Pakeitimas 19
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atlyginti už savanorišką veiklą ir ją 
pripažinti. Tinkamai skatinti asmenis, 
bendroves ir savanorių rengimo 
organizacijas bei ES ir valstybių narių 
lygmeniu siekti, kad politikos formuotojai, 
pilietinės visuomenės organizacijos ir 
darbdaviai sistemingiau pripažintų 
savanorišką veiklą, atsižvelgiant į 
dalyvaujant joje įgytus įgūdžius ir 
gebėjimus.

3. Atlyginti už savanorišką veiklą ir ją 
pripažinti. Apsvarstyti galimybę įvesti 
tinkamas skatinamąsias priemones 
asmenims, bendrovėms ir savanorių 
rengimo organizacijoms . Asmenims 
taikomos skatinamosios priemonės apimtų 
patirties ir kvalifikacijos lygiavertiškumo 
pripažinimą mokymuose ir ieškant darbo, 
visoje Europoje įdiegiant savanoriškos 
veiklos metu įgytų įgūdžių ir gebėjimų 
sertifikavimo sistemą. Tokiu būdu ES ir 
valstybių narių lygmeniu siekti, kad 
politikos formuotojai, pilietinės 
visuomenės organizacijos ir darbdaviai 
sistemingiau pripažintų savanorišką veiklą. 
Valstybės narės turi pripažinti 
savanoriškos veiklos finansinį indėlį į 
visuomenę, netaikydamos PVM 
savanoriškoms organizacijoms, 
pastarosioms įsigyjant prekes, reikalingas 
jų tikslų įgyvendinimui.

Or. en
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Pagrindimas

Savanoriška veikla privalo būti pripažinta, patvirtinus kvalifikaciją, įgytą savanoriškos 
veiklos vykdymo metu. Nuopelnus įrodantys dokumentai, pripažįstami visoje Europos 
Sąjungoje, ir kuriuose vertinimo sistema, grindžiama paslaugų teikimo trukme, įvykdytų 
įsipareigojimų lygmeniu ir reikiamais bei darbo vietoje plėtojamais įgūdžiais, asmenims, 
aukojusiems laiką savanoriškai veiklai, suteiks privalumų vėliau ieškant apmokamo darbo.
Dėl to, kad savanoriškoms organizacijoms PVM yra netaikomas, sąlygos plėtotis savanoriškai
veiklai pagerės.

Pakeitimas 20
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atlyginti už savanorišką veiklą ir ją 
pripažinti. Tinkamai skatinti asmenis, 
bendroves ir savanorių rengimo 
organizacijas bei ES ir valstybių narių 
lygmeniu siekti, kad politikos formuotojai, 
pilietinės visuomenės organizacijos ir 
darbdaviai sistemingiau pripažintų 
savanorišką veiklą, atsižvelgiant į 
dalyvaujant joje įgytus įgūdžius ir 
gebėjimus.

3. Atlyginti už savanorišką veiklą ir ją 
pripažinti. Tinkamai skatinti asmenis, 
bendroves, sporto asociacijas ir savanorių 
rengimo organizacijas bei ES ir valstybių 
narių lygmeniu siekti, kad politikos 
formuotojai, pilietinės visuomenės 
organizacijos ir darbdaviai sistemingiau 
pripažintų savanorišką veiklą, atsižvelgiant 
į dalyvaujant joje įgytus įgūdžius ir 
gebėjimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atitinkamai pripažintas esminis mėgėjų sporto organizacijų, kaip savanoriškos 
veiklos varomosios jėgos, vaidmuo ES.

Pakeitimas 21
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Daugiau informuoti visuomenę apie 4. Daugiau informuoti apie savanoriško 
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savanoriško darbo reikšmę ir svarbą. Teikti 
daugiau bendros informacijos apie 
savanoriškos veiklos, suprantamos kaip 
piliečių dalyvavimo išraiška, svarbą 
sprendžiant visoms valstybėms narėms 
aktualius klausimus, kaip antai darnus 
visuomenės vystymasis ir ekonominė 
sanglauda.

darbo socialinę ir ekonominę reikšmę ir 
svarbą. Teikti daugiau bendros 
informacijos apie savanoriškos veiklos, 
suprantamos kaip piliečių dalyvavimo 
išraiška, socialinę ir ekonominę svarbą 
sprendžiant visoms valstybėms narėms 
aktualius klausimus, kaip antai darnus 
visuomenės vystymasis ir socialinė bei 
ekonominė sanglauda, ir skatinti 
savanorišką veiklą siekiant, kad ji būtų 
patrauklesnė piliečiams, tokiu būdu juos 
skatinant pradėti vykdyti pilietinius 
įsipareigojimus. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 2008 m. Europos Parlamento pranešimą dėl savanoriškos veiklos indėlio į 
socialinę ir ekonominę sanglaudą, reikėtų tinkamai pripažinti socialinę ir ekonominę šios 
veiklos svarbq.

Pakeitimas 22
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Daugiau informuoti visuomenę apie 
savanoriško darbo reikšmę ir svarbą. Teikti 
daugiau bendros informacijos apie 
savanoriškos veiklos, suprantamos kaip 
piliečių dalyvavimo išraiška, svarbą 
sprendžiant visoms valstybėms narėms 
aktualius klausimus, kaip antai darnus 
visuomenės vystymasis ir ekonominė 
sanglauda.

4. Daugiau informuoti visuomenę apie 
savanoriško darbo reikšmę ir svarbą. Teikti 
daugiau bendros informacijos apie 
savanoriškos veiklos, suprantamos kaip 
piliečių dalyvavimo išraiška, svarbą 
sprendžiant visoms valstybėms narėms 
aktualius klausimus, kaip antai darnus 
visuomenės vystymasis ir ekonominė bei 
socialinė sanglauda

Or. en
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Pakeitimas 23
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įvertinti ir skatinti įvairovę tarp 
Europos Sąjungos piliečių, užsiimančių 
savanoriška veikla. Pakeisti visuotinai 
pripažintus savanorių stereotipus siekiant 
labiau informuoti visuomenę apie tai, kad 
Europoje savanoriškoje veikloje dalyvauja 
įvairūs asmenys, bei paraginti įvairių 
visuomenės sluoksnių, įvairių 
rasių,įvairių įgūdžių ir gebėjimų ir 
įvairaus amžiaus piliečius įsitraukti į 
savanorišką veiklą savo bendruomenėse ir 
skatinti visiems prieinamą savanorišką 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl bendrai pripažinto savanorio stereotipo, kuriuo dažnai apibūdinamas atitinkamo amžiaus 
ir giminės asmuo, daugelis žmonių negali savęs laikyti potencialiais savanoriais bei ieškoti 
galimybės atlikti savanorišką veiklą jų bendruomenėse. Europos savanoriškos veiklos metais, 
iš dalies atliekant tarptautinius palyginimus, vienu iš pagrindinių tikslų turėtų tapti dėl šių
stereotipų kylančių sunkumų įveikimas ir žmonių požiūrio, susijusios su suvokimu, kas yra 
savanoriška veikla ir kas yra asmenys, vykdantys šią veiklą, praplėtimas.

Pakeitimas 24
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemones, kurių bus imamasi siekiant 
2 straipsnyje išdėstytų tikslų, sudaro toliau 
nurodytos Bendrijos, nacionalinio, 
regioninio ar vietos lygmens iniciatyvos, 
susijusios su Europos metų tikslais:

1. Priemones, kurių bus imamasi siekiant 
2 straipsnyje išdėstytų tikslų, sudaro toliau 
nurodytos Bendrijos, nacionalinio, 
regioninio ar vietos lygmens iniciatyvos, 
susijusios su Europos metų tikslais:
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dalijimusi gerąja patirtimi; • dalijimusi gerąja patirtimi;

susijusių studijų ir mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaida;
konferencijomis, renginiais ir 
iniciatyvomis, kuriomis būtų skatinamos 
diskusijos, didinamas visuomenės 
informuotumas apie savanoriškos veiklos 
svarbą ir reikšmę bei paminimos 
savanorių pastangos;

konferencijomis, renginiais ir 
iniciatyvomis, kuriomis būtų skatinamas 
dialogas, didinamas visuomenės 
informuotumas apie savanoriškos veiklos 
svarbą ir reikšmę bei puoselėjami 
tarptautiniai tinklai siekiant aktyvių 
diskusijų,

informavimo ir rėmimo kampanijomis 
svarbiausioms idėjoms skleisti.

informavimo ir rėmimo kampanijomis 
svarbiausioms idėjoms skleisti.

Europos suinteresuotųjų subjektų ir 
savanoriškoje veikloje dalyvaujančių 
organizacijų duomenų bazės sukūrimu;
pasinaudojimu sąveika su kitomis ES 
veiklos sritimis pvz., programos „Veiklus 
jaunimas“ sritimi, Europos socialinio 
fondo ir sporto sritimis siekiant skatinti 
aktyvų pilietiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimų sklaida neturi tapti prioritetu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Komisija 2009 m. 
pabaigoje ruošiasi paskelbti svarbų tyrimą dėl savanoriškos veiklos. Lėšas verčiau derėtų 
naudoti savanoriams ir savanoriškoms organizacijoms skirtai duomenų bazei sukurti. Reikia, 
jei įmanoma, ieškoti sąveikos su kitomis ES iniciatyvomis ir programomis, tam kad būtų 
pasiektas  maksimalus Europos metų poveikis.

Pakeitimas 25
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dalijimusi gerąja patirtimi; dalijimusi gerąja patirtimi, ypač taikant 
veiksmingas bendradarbiavimo sistemas ir 
savanoriškų organizacijų jungimąsi į 
tinklus;
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Or. en

Pakeitimas 26
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

konferencijomis, renginiais ir 
iniciatyvomis, kuriomis būtų skatinamos 
diskusijos, didinamas visuomenės 
informuotumas apie savanoriškos veiklos 
svarbą ir reikšmę bei paminimos savanorių 
pastangos;

konferencijomis, renginiais ir 
iniciatyvomis, kuriomis būtų skatinamas 
dialogas, didinamas visuomenės 
informuotumas apie savanoriškos veiklos 
svarbą ir reikšmę bei paminimos savanorių 
pastangos;

Or. en

Pakeitimas 27
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio sprendimo įgyvendinimo biudžetas 
2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui – 6 000 000 EUR.

1. Šio sprendimo įgyvendinimo biudžetas 
2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui – 13 500 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Paskutiniems penkiems Europos metams buvo suteiktos skirtingos biudžeto lėšos, nuo 10 mln. 
eurų iki 17 mln. eurų. Tai, kad Europoje paplitusios savanoriškos veiklos organizacijos yra 
įvairaus ir vietinio pobūdžio, kelia didelių sunkumų visos Europos savanoriškos veiklos, kuri 
yra atvira visiems, metų organizavimui. Reikia padididti biudžetą norint, kad visos Europos 
pilietinei visuomenei šiais metais būtų atneštas pelnas, ir kad ilgalaikiai tinklai ir projektai, 
plėtojami šiame kontekste, toliau būtų tęsiami 2012 m. Ši nauja suma atspindi neseniai 
paskirtų sumų vidurkį.
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Pakeitimas 28
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio sprendimo įgyvendinimo biudžetas 
2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui – 6 000 000 EUR.

1. Šio sprendimo įgyvendinimo biudžetas 
2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui – 10 000 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

6 mln. eurų nepakanka numatytiems tikslams pasiekti (Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi metams (2010 m.) skirtas 17 mln. eurų biudžetas). Kadangi veikla gali būti 
finansuojama ir pagal kitas programas, šioms programoms skirtas lėšas galima būtų 
panaudoti kitur. Taigi, siekiant stipresnio Europos metų poveikio, biudžetą būtina padidinti 
iki 10 mln. eurų. 

Pakeitimas 29
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo A skyriaus 1 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

didelės reikšmės renginius ir forumus, 
kuriuose bus dalijamasi patirtimi;

didelės reikšmės renginius ir forumus, 
kuriuose bus dalijamasi patirtimi, 
pirmenybę skiriant partnerystės ar 
mobilumo programoms;

Or. en

Pagrindimas

Europos metais į partnerystės ir mobilumo programas ne tik koncentruojamas pagrindinis 
dėmesys, bet jomis taip pat skatinama kurti ryšius, kuriais ateityje būtų galimą remtis siekiant 
užtikrinti veiksmų testinumą Europos metais.
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Pakeitimas 30
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo A dalies 1 punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

visoje Europoje vykdomą reklamos 
kampaniją, kuria keičiami tradiciniai 
savanorių stereotipai, ir kuria raginama 
atlikti tarptautinius palyginimus siekiant 
pabrėžti savanorių darbų įvairovę ES;

Or. en

Pagrindimas

Dėl bendrai pripažinto savanorio stereotipo, kuriuo dažnai apibūdinamas atitinkamo amžiaus 
ir giminės asmuo, daugelis žmonių negali savęs laikyti potencialiais savanoriais bei ieškoti 
galimybės atlikti savanorišką veiklą jų bendruomenėse. Pakeičiant stereotipus ir daugiau 
informuojant žmones apie tai, kas yra savanoriška veikla, visoje Europoje vykdant reklamos 
kampaniją, bus galima pakeisti stereotipus ir skatinti savanorišką veiklą visuose sluoksniuose.

Pakeitimas 31
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo C dalies 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokamos galutinės sumos nustatomos 
atsižvelgiant į atskiras nacionalinės 
koordinavimo įstaigos pateiktas paraiškas 
paramai gauti. Didžiausia bendrojo 
Bendrijos finansavimo suma – 80 % visų 
reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Išmokamos galutinės sumos nustatomos 
atsižvelgiant į atskiras nacionalinės 
koordinavimo įstaigos pateiktas paraiškas 
paramai gauti. Didžiausia bendrojo 
Bendrijos finansavimo suma – 70 % visų 
reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Padidinus  ES nefinansuojamą dalį, galima būtų imtis ir daugiau veiksmų
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