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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) ugdyti jaunų žmonių solidarumo jausmą, 
ypač tam, kad būtų sutvirtinta socialinė 
Europos Sąjungos sanglauda;

b) ugdyti jaunų žmonių solidarumo jausmą 
ir skatinti toleranciją kaip atsaką į įvairovę, 
ypač tam, kad būtų sutvirtinta socialinė 
Europos Sąjungos sanglauda;

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjunga pasižymi didele kultūrine, religine, socialine ir kitokia įvairove. Neįmanoma 
skatinti socialinės sanglaudos, neskiepijant jauniems žmonėms tam tikrų principų, visų pirma 
solidarumo ir tolerancijos kitų žmonių atžvilgiu, kurių pagrindu formuotųsi jaunų žmonių 
nuostatos.
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 13
2 straipsnio 1 dalies d punktas 

d) prisidėti prie jaunų žmonių veiklos 
paramos sistemų kokybės gerinimo ir 
pilietinės visuomenės organizacijų jaunimo 
reikalų srityje veiksnumo didinimo;

d) prisidėti prie jaunų žmonių veiklos 
paramos sistemų kokybės gerinimo ir 
pilietinės visuomenės organizacijų veikimo 
gerinimo ir veiksnumo didinimo, siekiant 
įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus
jaunimo reikalų srityje;

Or. fr

Pagrindimas

Būtina paminėti paramą, kurią gali suteikti pilietinės visuomenės organizacijos, vaidinančios 
esminį vaidmenį užtikrinant ES tikslų jaunimo reikalų srityje įgyvendinimą. Sprendimo 
4 straipsnio 4 dalyje rašoma, kad veiksmų, susijusių su paramos sistemomis ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis, tikslas yra „remti aktyvias organizacijas Europoje jaunimo 
reikalų srityje, pirmiausia nevyriausybinių jaunimo organizacijų darbą...“.

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 14
2 straipsnio 5 dalies e punkto a papunktis (naujas)

ea) skatinti moterų ir vyrų lygybę.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 15
2 straipsnio 2 dalis

2. Bendrieji programos tikslai papildo kitoje 
Europos Sąjungos veikloje, pirmiausia 
švietimo ir profesinio mokymo žinių 
Europos ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi kontekste bei kultūros ir sporto 
srityse, siekiamus tikslus.

2. Bendrieji programos tikslai papildo kitoje 
Europos Sąjungos veikloje, pirmiausia 
švietimo ir profesinio mokymo žinių 
Europos ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi kontekste bei kultūros, sporto, 
kalbų, socialinės integracijos, lyčių lygybės, 
kovos su diskriminacija, mokslinių tyrimų, 
įmonių ir Sąjungos veiklos už jos ribų
srityse, siekiamus tikslus.
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Or. fr

Pagrindimas

Šios dalies formuluotė turi atitikti 11 straipsnio, kuriame minimos programos „Veiklus 
jaunimas“ papildomumo su kitomis Bendrijos veiklos priemonėmis sritys, formuluotę.

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 16
2 straipsnio 2 punktas 

2) Bendrieji programos tikslai papildo kitoje 
Europos Sąjungos veikloje, pirmiausia 
švietimo ir profesinio mokymo žinių 
Europos ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi kontekste bei kultūros ir sporto 
srityse, siekiamus tikslus.

2) Bendrieji programos tikslai papildo kitoje 
Europos Sąjungos veikloje, pirmiausia 
švietimo ir profesinio mokymo žinių 
Europos ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi kontekste bei moterų ir vyrų 
lygybės, kultūros ir sporto srityse, siekiamus 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina taip pat įtraukti moterų ir vyrų lygybės skatinimą.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 17
3 straipsnio 1 dalies h punktas

h) užtikrinti programoje dalyvaujančių 
moterų ir vyrų lygybę ir įgyvendinant 
veiksmus skatinti lyčių lygybę.

h) užtikrinti ir skatinti programoje 
dalyvaujančių moterų ir vyrų lygybę bei 
veiksmus, nukreiptus prieš visų formų 
diskriminaciją (ištrinta).

Or. es

Pagrindimas

Imantis programos įgyvendinimo veiksmų, būtina atsižvelgti į veiklą, nukreiptą prieš visų 
formų diskriminaciją ir moterų ir vyrų lygybės skatinimą.
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 18
3 straipsnio 1 dalies g punktas 

g) užtikrinti, kad programoje dalyvautų 
mažiausiai galimybių turintys jauni žmonės;

g) užtikrinti, kad programoje dalyvautų 
mažiausiai galimybių turintys jauni žmonės, 
visų pirma jauni žmonės iš imigrantų šeimų 
arba priklausantys mažumoms bei 
neįgalieji;

Or. fr

Pagrindimas

Jauni žmonės, kilę iš imigrantų šeimų, priklausantys tautinėms mažumoms arba neįgalieji, 
dažnai turi mažiau galimybių dalyvauti jaunimo iniciatyvose ir programose, todėl siekiant 
didinti Europos Sąjungos socialinę sanglaudą, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas šiems 
jauniems žmonėms. 

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 19
3 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

2. Bendruoju tikslu „Ugdyti jaunų žmonių 
solidarumo jausmą, ypač tam, kad būtų 
sutvirtinta socialinė Europos Sąjungos 
sanglauda“ siekiama:

2. Bendruoju tikslu „Ugdyti jaunų žmonių 
solidarumo jausmą ir skatinti toleranciją 
kaip atsaką į įvairovę, ypač tam, kad būtų 
sutvirtinta socialinė Europos Sąjungos 
sanglauda“ siekiama:

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjunga pasižymi didele kultūrine, religine, socialine ir kitokia įvairove. Neįmanoma 
skatinti socialinės sanglaudos, neskiepijant jauniems žmonėms tam tikrų principų, visų pirma 
solidarumo ir tolerancijos kitų žmonių atžvilgiu, kurių pagrindu formuotųsi jaunų žmonių 
nuostatos.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 20
3 straipsnio 4 dalies įvadinė frazė
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4. Bendruoju tikslu „Prisidėti prie jaunų 
žmonių veiklos paramos sistemų kokybės 
gerinimo ir pilietinės visuomenės 
organizacijų jaunimo reikalų srityje 
veiksnumo didinimo“ siekiama:

4. Bendruoju tikslu „Prisidėti prie jaunų 
žmonių veiklos paramos sistemų kokybės 
gerinimo ir pilietinės visuomenės 
organizacijų veikimo gerinimo ir veiksnumo 
didinimo, siekiant įgyvendinti Europos 
Sąjungos tikslus jaunimo reikalų srityje“ 
siekiama:

Or. fr

Pagrindimas

Būtina paminėti paramą, kurią gali suteikti pilietinės visuomenės organizacijos, vaidinančios 
esminį vaidmenį užtikrinant ES tikslų jaunimo reikalų srityje įgyvendinimą. Sprendimo 
4 straipsnio 4 dalyje rašoma, kad veiksmų, susijusių su paramos sistemomis ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis, tikslas yra „remti aktyvias organizacijas Europoje jaunimo 
reikalų srityje, pirmiausia nevyriausybinių jaunimo organizacijų darbą...“

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 21
3 straipsnio 4 dalies d punktas 

d) prisidėti prie jaunų žmonių informavimo 
gerinimo;

d) prisidėti prie jaunų žmonių informavimo 
gerinimo, visų pirma geriau informuojant 
apie Europos Sąjungos politiką , įskaitant 
su jaunais žmonėmis susijusią;

Or. fr

Pagrindimas

Programa „Veiklus jaunimas“ turi prisidėti prie jaunų žmonių žinių apie Europos Sąjungą ir 
Bendrijos politiką (įskaitant su jaunais žmonėmis susijusią  politiką) gilinimo, siekiant skatinti 
jaunų žmonių pilietiškumą, kuris minimas tarp 2 straipsnyje išdėstytų tikslų. 

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 22
4 straipsnio 3 punktas

Šiuo veiksmu siekiama remti projektus su 
šalimis partnerėmis, kaip nurodyta 5 

Šiuo veiksmu siekiama remti projektus su 
šalimis partnerėmis, kaip nurodyta 5 
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straipsnyje, pirmiausia jaunų žmonių ir 
socialinės-pedagoginės pakraipos 
instruktorių mainus, paramą iniciatyvomis, 
stiprinančiomis jaunų žmonių tarpusavio 
supratimą, jų solidarumo jausmą ir 
bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 
plėtrą ir pilietinės visuomenės ugdymą šiose 
šalyse. 

straipsnyje, pirmiausia jaunų žmonių ir 
socialinės-pedagoginės pakraipos 
instruktorių mainus, paramą iniciatyvomis, 
stiprinančiomis jaunų žmonių tarpusavio 
supratimą ir jų solidarumo jausmą bei 
toleranciją ir bendradarbiavimo jaunimo 
reikalų srityje plėtrą ir pilietinės visuomenės 
ugdymą šiose šalyse. 

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjunga pasižymi didele kultūrine, religine, socialine ir kitokia įvairove. Neįmanoma 
skatinti socialinės sanglaudos, neskiepijant jauniems žmonėms tam tikrų principų, visų pirma 
solidarumo ir tolerancijos kitų žmonių atžvilgiu, kurių pagrindu formuotųsi jaunų žmonių 
nuostatos.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 23
6 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeidžiant priede nustatytos tvarkos 
dėl veiksmų įgyvendinimo, programa skirta 
jauniems žmonėms nuo 13 iki 30 metų.

2. Nepažeidžiant priede nustatytos tvarkos 
dėl veiksmų įgyvendinimo, programa skirta 
jauniems žmonėms nuo 15 iki 28 metų.

Or. en

Pagrindimas

Projekto autorius pritaria programos taikymo srities išplėtimui (anksčiau ji buvo skirta 
jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų), padidinančiam programos lankstumą ir 
atspindinčiam besikeičiančią jaunystės koncepciją. Tačiau, atsižvelgdamas į biudžetinius 
apribojimus, jis norėtų pasiūlyti sumažinti viršutinę amžiaus ribą nuo 30 iki 28 metų, o 
apatinę ribą sumažinti iki 13 metų tik susiklosčius išskirtinei situacijai.

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 24
6 straipsnio 4 dalis

4. Visi jauni žmonės, jų nediskriminuojant, 
turi turėti galimybę dalyvauti programos 

4. Visi jauni žmonės, jų nediskriminuojant, 
turi turėti galimybę dalyvauti programos 
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veikloje laikantis priede nustatytos tvarkos. 
Komisija ir programoje dalyvaujančios šalys 
turi užtikrinti, kad būtų dedamos ypatingos 
pastangos padėti tiems žmonėms, kuriems 
dėl švietimo, socialinių, fizinių, protinių, 
ekonominių, kultūrinių ar geografinių 
priežasčių pasinaudoti programa yra 
sudėtingiau.

veikloje laikantis priede nustatytos tvarkos. 
Komisija ir programoje dalyvaujančios šalys 
turi užtikrinti, kad būtų dedamos ypatingos 
pastangos padėti tiems žmonėms, kuriems 
dėl priklausomybės lyčiai, švietimo, 
socialinių, fizinių, protinių, ekonominių, 
kultūrinių ar geografinių priežasčių 
pasinaudoti programa yra sudėtingiau.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat būtina dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad mergaitėms nebūtų trukdoma dalyvauti 
programoje dėl jų priklausomybės lyčiai.

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 25
6 straipsnio 4 dalis

4. Visi jauni žmonės, jų nediskriminuojant, 
turi turėti galimybę dalyvauti programos 
veikloje laikantis priede nustatytos tvarkos. 
Komisija ir programoje dalyvaujančios šalys 
turi užtikrinti, kad būtų dedamos ypatingos 
pastangos padėti tiems žmonėms, kuriems 
dėl švietimo, socialinių, fizinių, protinių, 
ekonominių, kultūrinių ar geografinių 
priežasčių pasinaudoti programa yra 
sudėtingiau.

4. Visi jauni žmonės, jų nediskriminuojant, 
turi turėti galimybę dalyvauti programos 
veikloje laikantis priede nustatytos tvarkos. 
Komisija ir programoje dalyvaujančios šalys 
turi užtikrinti, kad būtų dedamos ypatingos 
pastangos padėti tiems žmonėms, kuriems 
dėl švietimo, socialinių, fizinių, protinių, 
ekonominių, kultūrinių ar geografinių 
priežasčių pasinaudoti programa yra 
sudėtingiau.

Komisija ir programoje dalyvaujančios 
šalys  taip pat turi užtikrinti subalansuotą 
moterų ir vyrų dalyvavimą.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 26
8 straipsnio 6 dalies b punkto ii papunktis 

ii) joje turi dirbti pakankamai darbuotojų, 
turinčių profesinę ir lingvistinę kvalifikaciją, 

ii) joje turi dirbti pakankamai darbuotojų, po 
lygiai moterų ir vyrų, turinčių profesinę ir 



PE 359.941v01-00 8/17 AM\569439LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

pritaikytą su tarptautiniu bendradarbiavimu 
susijusiam darbui;

lingvistinę kvalifikaciją, pritaikytą su 
tarptautiniu bendradarbiavimu susijusiam 
darbui;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu plėtoti lygybės problemų suvokimą.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 27
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija ir programoje dalyvaujančios 
šalys užtikrina, kad apie programos 
remiamus veiksmus būtų teikiama tinkama 
informacija ir užtikrinamas viešumas.

5. Komisija ir programoje dalyvaujančios 
šalys užtikrina, kad apie programos 
remiamus veiksmus būtų teikiama tinkama 
informacija ir užtikrinamas viešumas, visų 
pirma apie ją informuojant mažiausiai 
galimybių turinčius jaunus žmones, 
įskaitant jaunus žmones iš imigrantų 
šeimų, priklausančius mažumoms, ir 
neįgaliuosius;

Or. fr

Pagrindimas

Jauni žmonės, kilę iš imigrantų šeimų, priklausantys tautinėms mažumoms, arba neįgalieji, 
dažnai turi mažiau galimybių dalyvauti jaunimo iniciatyvose ir programose, todėl siekiant 
didinti Europos Sąjungos socialinę sanglaudą, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas šiems 
jauniems žmonėms. 

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 28
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija ir programoje dalyvaujančios 
šalys užtikrina, kad apie programos 
remiamus veiksmus būtų teikiama tinkama 
informacija ir užtikrinamas viešumas.

5. Komisija ir programoje dalyvaujančios 
šalys užtikrina, kad apie programos 
remiamus veiksmus būtų teikiama tinkama 
informacija ir užtikrinamas viešumas. Jos 
imasi atitinkamų informacijos skleidimo 
veiksmų, naudodamos pačias tinkamiausias 
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priemones ir, nacionalinių agentūrų 
padedamos, nukreipia informaciją apie 
programą mažesnėms, visų pirma 
regioninio ir vietos lygmens, 
organizacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aktyvesnį dalyvavimą, projekto autorius prašo padidinti programos 
viešumą, teikiant jauniems žmonėms kokybiškesnę informaciją ir pagerinant jos prieinamumą, 
kurį gali užtikrinti tinkamiausių informavimo priemonių naudojimas (jaunų žmonių atveju tai 
būtų televizija, internetas ir mobilieji telefonai). 

Projekto autorius taip pat prašo nacionalines agentūras savo ruožtu imtis atitinkamų 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad informacija apie programą pasiektų mažesnes, visų pirma 
regionines ir vietos, organizacijas. Tokie veiksmai derėtų su stiprėjančia decentralizacijos 
tendencija.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 29
9 straipsnio 1 dalies c punktas 

c) finansiniu atžvilgiu kriterijai (pirmiausia 
jauni gyventojai, BVP geografinis nuotolis 
tarp šalių), taikomi orientaciniam lėšų tarp 
valstybių narių pasiskirstymui, siekiant 
valdyti veiksmus decentralizuotai;

c) finansiniu atžvilgiu kriterijai (ištrinta), 
taikomi orientaciniam lėšų tarp valstybių 
narių pasiskirstymui, siekiant valdyti 
veiksmus decentralizuotai;

Or. en

Pagrindimas

Dėl kriterijų, kuriais remiantis nustatomas finansavimas, projekto autorius siūlo išbraukti 
pateiktus kriterijus, nes jie įvardyti tik kaip gairės. Turi būti pateikta galutinių kriterijų 
visuma.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 30
11 straipsnio 3 dalis

3. Komisija ir Europos Sąjungos valstybės 3. Komisija ir Europos Sąjungos valstybės 
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narės užtikrina svarbos suteikimą programos 
veiksmams, kurie prisideda prie kitų 
Bendrijos veiklos sričių, tokių kaip 
šveitimas, mokymas, kultūra ir sportas, 
vystymo.

narės užtikrina svarbos suteikimą programos 
veiksmams, kurie prisideda prie kitų 
Bendrijos veiklos sričių, tokių kaip 
šveitimas, mokymas, kultūra, sportas, lyčių 
lygybė ir kova su diskriminacija, vystymo.

Or. fr

Pagrindimas

Programos veiksmai, kuriuos vykdant skatinama lyčių lygybė ir kovojama su diskriminacija, 
yra labai svarbūs, nes juos įgyvendinant įtraukiami jauni žmonės, todėl tokie veiksmai gali 
prisidėti keičiant jaunų žmonių nuostatas. Taigi valstybės narės ir Komisija privalo 
maksimaliai didinti šių veiksmų efektyvumą.  

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 31
15 straipsnio 3 dalis

3. Programoje dalyvaujančios šalys iki 
2010 m. birželio 30 d. Komisijai turi pateikti 
ataskaitą apie programos įgyvendinimą, iki 
2015 m. birželio 30 d. – ataskaitą apie 
programos poveikį.

3. Programoje dalyvaujančios šalys iki 
2010 m. birželio 30 d. Komisijai turi pateikti 
ataskaitą apie programos įgyvendinimą, iki 
2015 m. birželio 30 d. – ataskaitą apie 
programos poveikį. Programoje 
dalyvaujančių šalių ataskaitose apie 
programos įgyvendinimą ir jos poveikį turi 
būti atskirai paminėta, kaip joms sekėsi 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslą ir kas buvo 
padaryta siekiant užtikrinti mažiau 
galimybių turinčių jaunų žmonių, įskaitant 
neįgaliuosius, dalyvavimą. Pildant su 
minėtais aspektais susijusias ataskaitos 
dalis, Komisija teikia šalims deramą 
pagalbą ir atlieka praktinio vadovo 
vaidmenį.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 32
1 konstatuojamoji dalis

(1) Sutartimi yra įsteigiama Sąjungos 
pilietybė ir nustatoma, kad Bendrijos veikla, 

(1) Sutartimi yra įsteigiama Sąjungos 
pilietybė ir nustatoma, kad Bendrijos veikla, 
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susijusi su šveitimu, profesiniu rengimu ir 
jaunimu, siekia pirmiausia skatinti jaunimo 
ir socialinės-pedagoginės pakraipos 
instruktorių mainus bei kokybišką švietimą.

susijusi su šveitimu, profesiniu rengimu ir 
jaunimu, siekia pirmiausia skatinti jaunimo 
ir socialinės-pedagoginės pakraipos 
instruktorių mainus, moterų ir vyrų lygybę
bei kokybišką švietimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina taip pat įtraukti moterų ir vyrų lygybės skatinimą.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 33
2 konstatuojamoji dalis

(2) Europos Sąjungos sutartis yra paremta 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms 
principais ir idėja, kad aktyvaus jaunų 
žmonių pilietiškumo skatinimas turi prisidėti 
prie jų vertybių ugdymo. 

(2) Europos Sąjungos sutartis yra paremta 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms, lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principais. 
Aktyvaus jaunų žmonių pilietiškumo 
skatinimas turi prisidėti prie jų vertybių 
ugdymo. 

Or. fr

Pagrindimas

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai yra du pagrindiniai Europos Sąjungos principai, 
kuriuos privalo žinoti Europoje gyvenantys jauni žmonės. Sprendimo 2 straipsnyje rašoma, 
kad programa „Veiklus jaunimas“ „prisideda prie Sąjungos politikos, ypač susijusios su (...) 
kova su bet kokia diskriminacija (...) vystymosi“... 

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 34
2 konstatuojamoji dalis

(2) Europos Sąjungos sutartis yra paremta 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms 
principais ir idėja, kad aktyvaus jaunų 
žmonių pilietiškumo skatinimas turi prisidėti 
prie jų vertybių ugdymo. 

(2) Europos Sąjungos sutartis yra paremta 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms, moterų 
ir vyrų lygybės principais ir idėja, kad 
aktyvaus jaunų žmonių pilietiškumo 
skatinimas turi prisidėti prie jų vertybių 
ugdymo. 
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Or. en

Pagrindimas

Būtina taip pat įtraukti moterų ir vyrų lygybės skatinimą.

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 35
5 konstatuojamoji dalis

(5) 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonoje 
vykusiame neeiliniame Europos Vadovų 
Tarybos posėdyje Europos Sąjungai iškeltas 
strateginis tikslas, sietinas, be kita ko, su 
aktyvia užimtumo politika skiriant daugiau 
dėmesio švietimui ir visą gyvenimą 
trunkančiam mokymui, papildytas Europos 
Vadovų Tarybos susitikime, vykusiame 
2001 m. birželio mėn. 15 ir 16 d. Geteborge, 
priimta darnaus vystymosi strategija.

(5) 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonoje 
vykusiame neeiliniame Europos Vadovų 
Tarybos posėdyje Europos Sąjungai iškeltas 
strateginis tikslas, sietinas, be kita ko, su 
aktyvia užimtumo politika skiriant daugiau 
dėmesio švietimui ir visą gyvenimą 
trunkančiam mokymui ir moterų 
užimtumui, papildytas Europos Vadovų 
Tarybos susitikime, vykusiame 2001 m. 
birželio mėn. 15 ir 16 d. Geteborge, priimta 
darnaus vystymosi strategija.

Or. en

Pagrindimas

Būtina taip pat įtraukti moterų ir vyrų lygybės skatinimą.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 36
10 konstatuojamoji dalis

(10) Bendrijos veikla prisideda prie 
kokybiško švietimo ir mokymo,  turi būti 
skirta pašalinti nelygybės apraiškoms ir 
diegti vyrų ir moterų lygybę, kaip numatyta 
Sutarties 3 straipsnyje.

(10) Bendrijos veikla prisideda prie 
kokybiško švietimo ir mokymo,  turi būti 
skirta kovai su diskriminacija, pašalinti 
nelygybės apraiškoms ir diegti vyrų ir 
moterų lygybę, kaip numatyta Sutarties 3 
straipsnyje.

Or. fr



AM\569439LT.doc 13/18 PE 359.941v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai yra du pagrindiniai Europos Sąjungos principai, 
kuriuos privalo žinoti Europoje gyvenantys jauni žmonės. Sprendimo 2 straipsnyje rašoma, 
kad programa „Veiklus jaunimas“ „prisideda prie Sąjungos politikos, ypač susijusios su (...) 
kova su bet kokia diskriminacija (...) vystymosi“...

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 37
Priedas – 1 veiksmas – 1.1 punktas

Jaunų žmonių mainai suteikia galimybes 
vienai ar daugiau jaunimo grupių būti 
priimtoms kitos šalies grupės, kad kartu 
įgyvendintų veiklos programą. Jie paprastai 
taikomi jauniems žmonėms nuo 13 iki 25 
metų.

Veikla, pagrįsta transnacionaline  
partneryste  tarp įvairių projekto veikėjų, turi 
sietis su aktyviu jaunų žmonių dalyvavimu
ir turi būti skirtos tam, kad įgalintų juos 
atrasti ir pažinti įvairias socialines ir 
kultūrines realijas, suteikiant progą mokytis 
vieniems iš kitų ir sustiprinti suvokimą, kad 
jie yra Europos piliečiai. Paramos dėmesys 
pirmiausia turi būti telkiamas į daugiašalę  
grupių mobilumo veiklą.

Jaunų žmonių mainai suteikia galimybes 
vienai ar daugiau jaunimo grupių būti 
priimtoms kitos šalies grupės, kad kartu 
įgyvendintų veiklos programą. Jie paprastai 
taikomi jauniems žmonėms nuo 13 iki 25 
metų.

Veikla, pagrįsta  transnacionaline  
partneryste  tarp įvairių projekto veikėjų, turi 
sietis su lygiu, aktyviu mergaičių ir 
berniukų dalyvavimu ir turi būti skirtos tam, 
kad įgalintų juos atrasti ir pažinti įvairias 
socialines ir kultūrines realijas, suteikiant 
progą mokytis vieniems iš kitų ir sustiprinti 
suvokimą, kad jie yra Europos piliečiai. 
Paramos dėmesys pirmiausia turi būti 
telkiamas į daugiašalę  grupių mobilumo 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu plėtoti lygybės problemų suvokimą.

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 38
Priedas – 1 veiksmas – 1.3 punktas

Ši priemonė rems projektus ir veiklą, skirtas 
skatinti jaunus žmones dalyvauti 
demokratiniame gyvenime. Šie projektai ir 
veikla siejasi su aktyvių jaunų žmonių 

Ši priemonė rems projektus ir veiklą, skirtas 
skatinti jaunus žmones dalyvauti 
demokratiniame gyvenime. Šie projektai ir 
veikla siejasi su aktyvių jaunų žmonių 
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dalyvavimu aktyviame jų bendruomenės 
gyvenime vietos, regionų ir nacionaliniu 
lygmeniu.
Paprastai ši priemonė bus taikoma jauniems 
žmonėms nuo 13 iki 30 metų amžiaus.
Ši veikla ir projektai remsis transnacionaline  
partneryste, įgalinančia Europos lygmeniu 
sutelkti idėjas, pasikeitimą patirtimi ir gerą 
projektų ar veiklos, įgyvendinamų vietos ar 
regioniniu lygmeniu, praktiką, siekiant 
sustiprinti jaunų žmonių dalyvavimą 
įvairiuose bendruomenės lygmenyse. Šios 
veiklos dalimi gali būti jaunų žmonių 
apklausos apie jų poreikius ir pageidavimus 
siekiant suformuoti naujus požiūrius į 
aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą 
demokratinės Europos gyvenime.

dalyvavimu aktyviame jų bendruomenės 
gyvenime vietos, regionų ir nacionaliniu 
lygmeniu.
Paprastai ši priemonė bus taikoma jauniems 
žmonėms nuo 13 iki 30 metų amžiaus.
Ši veikla ir projektai remsis transnacionaline  
partneryste, įgalinančia Europos lygmeniu 
sutelkti idėjas, pasikeitimą patirtimi ir gerą 
projektų ar veiklos, įgyvendinamų vietos ar 
regioniniu lygmeniu, praktiką, siekiant 
sustiprinti jaunų žmonių dalyvavimą 
įvairiuose bendruomenės lygmenyse ir 
plėtoti su lyčių lygybe susijusių reikalų 
suvokimą. Šios veiklos dalimi gali būti 
jaunų žmonių apklausos apie jų poreikius ir 
pageidavimus siekiant suformuoti naujus 
požiūrius į aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą 
demokratinės Europos gyvenime.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu plėtoti lygybės problemų suvokimą.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitmas 39
Priedas – 2 veiksmas – 2.1 punkto 4 dalis

Ši priemonė visiškai arba iš dalies padengs 
išmokas savanoriui, jo draudimą, 
pragyvenimo ir kelionės išlaidas bei, 
prireikus, mažesnes galimybes  turintiems 
jauniems žmonėms išmokama papildoma 
suma.

Ši priemonė visiškai padengs išmokas 
savanoriui, jo draudimą, pragyvenimo ir 
maisto bei kelionės išlaidas bei, prireikus, 
mažiau galimybių turintiems jauniems 
žmonėms išmokama papildoma suma. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad finansiškai sunkiau besiverčiantys jauni žmonės turėtų daugiau 
galimybių dalyvauti Europos savanorių tarnybos veikloje, projekto autorius siūlo pakeisti 
tekstą taip, kad būtų pašalintos ekonominės kliūtys (daroma prielaida, kad pats savanoris 



AM\569439LT.doc 15/18 PE 359.941v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

neturi mokėti už dalyvavimą ir būtina vadovautis veiksmų kokybės prioriteto prieš kiekybę 
principu).

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 40
Priedas – 4.3 punktas

Ši priemonė rems veiklą , skirtą  socialinės-
pedagoginės pakraipos instruktoriams 
jaunimo srityje, pirmiausia jaunimo 
darbuotojams (vadovams), atsakingiems už 
projektus asmenims, jaunimo tarybų 
nariams, projektų instruktoriams mokyti.. Ji 
taip pat remia pasikeitimą patirtimi, 
kompetencija  ir gera praktika tarp šių 
darbuotojų. Ši priemonė taip pat remia 
veiklą , palengvinančią  patvarių ir 
kokybiškų programos projektų ir 
partnerystės  kūrimą. Turėtų būti skiriamas 
ypatingas dėmesys veiklai , skatinančiai  
jaunų žmonių, kurie turi sunkumų dalyvauti 
Bendrijos veiksmuose, dalyvavimą.

Ši priemonė rems veiklą, skirtą socialinės-
pedagoginės pakraipos instruktoriams 
jaunimo srityje, pirmiausia jaunimo 
darbuotojams (vadovams), atsakingiems už 
projektus asmenims, jaunimo tarybų 
nariams, projektų instruktoriams mokyti. Ji 
taip pat remia pasikeitimą patirtimi, 
kompetencija  ir gera praktika tarp šių 
darbuotojų. Ši priemonė taip pat remia 
veiklą , palengvinančią  patvarių ir 
kokybiškų programos projektų ir 
partnerystės  kūrimą. Turėtų būti skiriamas 
ypatingas dėmesys veiklai, priartinančiai  
lygybės perspektyvą ir skatinančiai   jaunų 
žmonių, įskaitant neįgaliuosius, kurie turi 
sunkumų dalyvauti Bendrijos veiksmuose, 
dalyvavimą.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 41
Priedas – 4 veiksmas – 4.5 punktas

Ši priemonė remia informavimą ir 
bendravimą, skirtą jauniems žmonėms 
suteikiant jiems daugiau galimybių būti 
tinkamai informuotais ir pasinaudoti ryšių 
tarnybomis, kad būtų padidintas jų 
dalyvavimas viešajame gyvenime ir 
palengvinti jų, kaip aktyvių ir atsakingų 
piliečių, potencialo raišką. Šiam tikslui 
veikla, suteikianti jauniems žmonėms 
daugiau galimybių būti informuotais ir 
pasinaudoti ryšių tarnybomis, plečianti 
kokybiškos informacijos sklaidą ir didinanti 

Ši priemonė remia informavimą ir 
bendravimą, skirtą jauniems žmonėms 
suteikiant jiems daugiau galimybių būti 
tinkamai informuotais ir pasinaudoti ryšių 
tarnybomis, kad būtų padidintas jų 
dalyvavimas viešajame gyvenime ir 
palengvinti jų, kaip aktyvių ir atsakingų 
piliečių, potencialo raišką. Šiam tikslui 
veikla, suteikianti jauniems žmonėms 
daugiau galimybių būti informuotais ir 
pasinaudoti ryšių tarnybomis, plečianti 
kokybiškos informacijos sklaidą ir didinanti 
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jaunų žmonių dalyvavimą ruošiant ir 
skleidžiant informaciją, bus remiama. 

jaunų žmonių dalyvavimą ruošiant ir 
skleidžiant informaciją, bus remiama.

Ši priemonė ypač prisideda prie 
nacionalinių, regioninių ir vietos Europos 
portalų, skirtų skleisti ypatingai informacijai 
jauniems žmonėms visais informacijos 
platinimo būdais, ypač tais, kuriuos jauni 
žmonės naudoja dažniausiai. Šis veiksmas 
taip pat gali remti priemones, skatinančias 
jaunų žmonių įsitraukimą į patarimų bei 
suprantamos, patrauklios ir tiksliam 
adresatui skirtos informacijos ruošimą ir 
skleidimą taip, kad informacija būtų 
geresnės kokybės ir prieinama visiems 
jauniems žmonėms.

Ši priemonė ypač prisideda prie 
nacionalinių, regioninių ir vietos Europos 
portalų, skirtų skleisti ypatingai informacijai 
jauniems žmonėms visais informacijos 
platinimo būdais, ypač tais, kuriuos jauni 
žmonės naudoja dažniausiai. Šis veiksmas 
taip pat gali remti priemones, skatinančias 
jaunų žmonių įsitraukimą į patarimų bei 
suprantamos, patrauklios ir tiksliam 
adresatui skirtos informacijos ruošimą ir 
skleidimą taip, kad informacija būtų 
geresnės kokybės ir prieinama visiems 
jauniems žmonėms. Visi leidiniai turi būti 
leidžiami daugeliui jaunų žmonių 
suprantama kalba ir juose turi būti išsamiai 
ir aiškiai pateikta informacija apie lyčių 
lygybę. 

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu plėtoti lygybės problemų suvokimą.

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 42
Priedas – 4.8 punktas

Komisija gali organizuoti seminarus, 
koliokviumus ir susirinkimus, galinčius 
palengvinti programos įgyvendinimą. Ji taip 
pat gali imtis bet kokios atitinkamos 
informavimo, leidybinės ir sklaidos veiklos 
bei programos vertinimo ir kontrolės. Tokia 
veikla gali būti finansuojama subsidijomis, 
gautomis pagal viešųjų pirkimų procedūras, 
arba organizuojama ir finansuojama 
tiesiogiai iš Komisijos.

Komisija gali organizuoti seminarus, 
koliokviumus ir susirinkimus, galinčius 
palengvinti programos įgyvendinimą. 
Komisija programoje dalyvaujančioms 
šalims, pageidaujančioms vykdant 
programą nustatyti specialius lygybės 
planus, taip pat teikia deramą pagalbą ir jų 
atžvilgiu atlieka praktinio vadovo vaidmenį. 
Be to, Komisija gali imtis bet kokios 
atitinkamos informavimo, leidybinės ir 
sklaidos veiklos bei programos vertinimo ir 
kontrolės. Tokia veikla gali būti 
finansuojama subsidijomis, gautomis pagal 
viešųjų pirkimų procedūras, arba 
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organizuojama ir finansuojama tiesiogiai iš 
Komisijos. 

Or. sv


