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Priekšlikums Lēmumam (COM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 12
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) Attīstīt jauniešu vienotību jo īpaši, lai 
stiprinātu Eiropas Savienības sociālo 
saskaņotību;

b) Attīstīt jauniešu vienotību un atšķirību 
dēļ veicināt toleranci to starpā, jo īpaši, lai 
stiprinātu Eiropas Savienības sociālo 
saskaņotību;

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir ļoti lielas atšķirības kultūras, reliģijas, sociālajos un citos jautājumos. 
Sociālo kohēziju nevar veicināt, jauniešiem neiemācot vairākus principus, jo īpaši, solidaritāti 
un toleranci pret citiem cilvēkiem, šādā veidā palīdzot izveidot attieksmi.
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 13
2. panta 1. punkta d) apakšpunkts 

d) Veicināt sistēmu kvalitātes attīstību, 
atbalstot jauniešu darbības un sekmēt to 
daudzumu sabiedrības organizācijās 
jaunatnes sfērā;

d) Veicināt sistēmu kvalitātes attīstību, 
atbalstot jauniešu darbības un uzlabot to 
darbību un palielināt to daudzumu 
sabiedrības organizācijās, lai veicinātu ES 
mērķu sasniegšanu jaunatnes sfērā;

Or. fr

Pamatojums

Ir vajadzīga norāde uz atbalstu, kas tiek sniegts sabiedrības organizācijām, kurām ir liela 
nozīme tajā, ka tiek nodrošināta ES mērķu sasniegšana jaunatnes sfērā. Saskaņā ar Lēmuma 
4. panta 4. punktu ar atbalsta sistēmām un sabiedriskām organizācijām saistīto darbību mērķis 
ir ‘atbalstīt aktīvās Eiropas līmeņa organizācijas jaunatnes jomā, jo īpaši nevalstisko jaunatnes 
organizāciju darbību...’.

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 14
2. panta 1. punkta ea) daļa (jauna)

ea) veicināt vienlīdzību sieviešu un vīriešu 
starpā.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 15
2. panta 2. punkts

2. Galvenie programmas mērķi ir saskaņā ar 
mērķiem, kas noteikti citās Eiropas 
Savienības darbību jomās un jo īpaši 
izglītības un profesionālās apmācības jomā, 
Eiropas zināšanu un mūža izglītības 
kontekstā, kā arī kultūras un sporta jomās.

2. Galvenie programmas mērķi ir saskaņā ar 
mērķiem, kas noteikti citās Eiropas 
Savienības darbību jomās un jo īpaši 
izglītības un profesionālās apmācības jomā, 
Eiropas zināšanu un mūža izglītības 
kontekstā, kā arī kultūras, sporta jomās, 
valodās, sociālā integrācijā, dzimumu 
vienlīdzībā, cīņā ar diskrimināciju, izpētē, 
uzņēmējdarbībā un Eiropas Savienības 
ārējās aktivitātēs.

Or. fr
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Pamatojums

Šim punktam ir jābūt savienojamam ar 11. pantu, kurā minētas papildu jomas starp “Jaunatne 
darbībā” programmu un citām Kopienas darbības jomām.

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 16
2. panta 2. punkts

2. Galvenie programmas mērķi ir saskaņā ar 
mērķiem, kas noteikti citās Eiropas 
Savienības darbību jomās un jo īpaši 
izglītības un profesionālās apmācības jomā, 
Eiropas zināšanu un mūža izglītības 
kontekstā, kā arī kultūras un sporta jomās.

2. Galvenie programmas mērķi ir saskaņā ar 
mērķiem, kas noteikti citās Eiropas 
Savienības darbību jomās un jo īpaši 
izglītības un profesionālās apmācības jomā, 
Eiropas zināšanu un mūža izglītības 
kontekstā, kā arī sieviešu un vīriešu 
vienlīdzības, kultūras un sporta jomās.

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj arī vienlīdzības veicināšana starp vīriešiem un sievietēm.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 17
3. panta 1. punkta h) apakšpunkts

h) nodrošināt vienlīdzības ievērošanu 
sieviešu un vīriešu starpā dalībā programmā 
un ka darbības veicina dzimumu 
vienlīdzību.

h) nodrošināt vienlīdzības ievērošanu 
sieviešu un vīriešu starpā dalībā programmā
un veicināt cīņu pret visiem diskriminācijas 
veidiem (svītrots).

Or. es

Pamatojums

Darbībās, kas tiek veiktas saskaņā ar šo programmu, jāņem vērā cīņa pret visiem 
diskriminācijas veidiem un vīriešu un sieviešu vienlīdzības veicināšana.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 18
3. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) Sekmēt to jauniešu dalību programmā, g) Sekmēt to jauniešu dalību programmā, 
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kam ir mazāk iespēju; kam ir mazāk iespēju, jo īpaši to jauniešu, 
kuri ir imigranti, vai pieder pie kādas no 
minoritāšu grupām, kā arī jauniešu, kuri ir 
invalīdi;

Or. fr

Pamatojums

Tiem jauniešiem, kuri ir imigranti, kuri pieder pie kādas no etniskām minoritātēm, vai tiem, kuri 
ir invalīdi, bieži vien ir mazāk iespēju piedalīties jaunatnes ierosmēs un programmās, tādēļ šiem 
jauniešiem jāvelta īpaša uzmanība, kas veicinātu Eiropas Savienības sociālo kohēziju. 

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 19
3. panta 2. punkta ievadfrāze

2. Vispārējā mērķa ietvaros „Attīstīt 
jauniešos kopības sajūtu jo īpaši, lai 
stiprinātu Eiropas Savienības sociālo 
saskaņotību”:

2. Vispārējā mērķa ietvaros „Attīstīt 
jauniešos kopības sajūtu un atšķirību dēļ 
veicināt toleranci jauniešu vidū, jo īpaši, lai 
stiprinātu Eiropas Savienības sociālo 
saskaņotību”:

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir ļoti lielas atšķirības kultūras, reliģijas, sociālajos un citos jautājumos. 
Sociālo kohēziju nevar veicināt, neiemācot jauniešiem vairākus principus, jo īpaši, solidaritāti 
un toleranci pret citiem cilvēkiem, šādā veidā palīdzot izveidot attieksmi.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 20
3. panta 4. punkta ievadfrāze

4. Vispārējā mērķa ietvaros "Veicināt 
sistēmas kvalitātes attīstību, atbalstot 
jauniešu darbības un to daudzumu 
sabiedrības organizācijās jaunatnes sfērā":

4. Vispārējā mērķa ietvaros "Veicināt 
sistēmas kvalitātes attīstību, lai, atbalstot 
jauniešu darbības un uzlabojot sabiedrības 
organizāciju darbību, un palielinot to 
daudzumu, veicinātu ES mērķu 
sasniegšanu jaunatnes sfērā:

Or. fr
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Pamatojums

Ir vajadzīga norāde uz atbalstu, kas tiek sniegts sabiedrības organizācijām, kurām ir liela 
nozīme tajā, ka tiek nodrošināta ES mērķu sasniegšana jaunatnes sfērā. Saskaņā ar Lēmuma 
4. panta 4. punktu ar atbalsta sistēmām un sabiedriskām organizācijām saistīto darbību mērķis 
ir ‘atbalstīt aktīvās Eiropas līmeņa organizācijas jaunatnes jomā, jo īpaši nevalstisko jaunatnes 
organizāciju darbību...’

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 21
3. panta 4. punkta d) apakšpunkts 

d) sekmēt jauniešu informēšanas 
uzlabošanu;

d) sekmēt jauniešu informēšanas 
uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar Eiropas 
Savienību un tās politiku, ieskaitot to, kas 
attiecas uz jauniešiem;

Or. fr

Pamatojums

Programmai “Jaunatne darbībā” ir jāpalīdz uzlabot jauniešu zināšanas par Eiropas Savienības 
un Kopienas politiku (ieskaitot to, kas attiecas uz jauniešiem), lai veicinātu jauniešu Eiropas 
pilsonību, kas 2. pantā noteikta kā mērķis.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 22
4. panta 3. punkts

Šī akcija tiek veikta, lai atbalstītu 
partnerattiecību projektus ar programmas 
dalībvalstīm saskaņā ar 5. pantu jo īpaši 
sekmējot jauniešu un sociāli izglītojošo 
aptauju organizatoru apmaiņu, atbalstu 
iniciatīvām, kas stiprina savstarpēju jauniešu 
saskaņu un to kopības sajūtu, kā arī 
sadarbības attīstību jaunatnes un sabiedrības 
jomā šajās valstīs. 

Šī akcija tiek veikta, lai atbalstītu 
partnerattiecību projektus ar programmas 
dalībvalstīm saskaņā ar 5. pantu jo īpaši 
sekmējot jauniešu un sociāli izglītojošo 
aptauju organizatoru apmaiņu, atbalstu 
iniciatīvām, kas stiprina savstarpēju jauniešu 
saskaņu un to kopības sajūtu, un toleranci, 
kā arī sadarbības attīstību jaunatnes un 
sabiedrības jomā šajās valstīs. 

Or. fr
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Pamatojums

Eiropas Savienībā ir ļoti lielas atšķirības kultūras, reliģijas, sociālajos un citos jautājumos. 
Sociālo kohēziju nevar veicināt, neiemācot jauniešiem vairākus principus, jo īpaši solidaritāti un 
toleranci pret citiem cilvēkiem, šādā veidā palīdzot izveidot attieksmi.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 23
6. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar pielikumā noteiktajām 
izmaiņām akciju īstenošanā, programma ir 
pieejama jauniešiem vecumā no 13 līdz 30
gadiem.

2. Saskaņā ar pielikumā noteiktajām 
izmaiņām akciju īstenošanā, programma ir 
pieejama jauniešiem vecumā no 15 līdz 28
gadiem.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs atbalsta programmas darbības lauka paplašināšanu (iepriekš tai bija 
vecuma ierobežojums jauniešiem no 15 līdz 25 gadiem), lai padarītu programmu elastīgāku un 
atspoguļotu jaunības mainīgo dabu. Tomēr viņš vēlētos ierosināt, ka augstākais vecuma 
ierobežojums ir 28 gadi nevis 30, un pazemināts līdz 13 gadiem tiek tikai izņēmuma gadījumos 
budžeta ierobežojumu dēļ.

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 24
6. panta 4. punkts

4. Visiem jauniešiem, bez jebkāda veida 
diskriminācijas, ir pieejamas programmas 
darbības, ievērojot pielikumā noteiktās 
izmaiņas. Komisija un programmas 
dalībvalstis uzrauga, lai īpaši tiktu sekmēti 
jaunieši, kuriem izglītības, sociālu, fizisku, 
mentālu, ekonomisku, kulturālu vai 
ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir vislielākās 
problēmas piedalīties programmā.

4. Visiem jauniešiem, bez jebkāda veida 
diskriminācijas, ir pieejamas programmas 
darbības, ievērojot pielikumā noteiktās 
izmaiņas. Komisija un programmas 
dalībvalstis uzrauga, lai īpaši tiktu sekmēti 
jaunieši, kuriem dzimuma, izglītības, 
sociālu, fizisku, mentālu, ekonomisku, 
kulturālu vai ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir 
vislielākās problēmas piedalīties 
programmā.

Or. en

Pamatojums

Ir jācenšas novērst tas, ka meitenēm liegta piedalīšanās dzimuma dēļ.
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Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 25
6. panta 4. punkts

4. Visiem jauniešiem, bez jebkāda veida 
diskriminācijas, ir pieejamas programmas 
darbības ievērojot pielikumā noteiktās 
izmaiņas. Komisija un programmas 
dalībvalstis uzrauga, lai īpaši tiktu sekmēti 
jaunieši, kuriem izglītības, sociālu, fizisku, 
mentālu, ekonomisku, kulturālu vai 
ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir vislielākās 
problēmas piedalīties programmā.

4. Visiem jauniešiem, bez jebkāda veida 
diskriminācijas, ir pieejamas programmas 
darbības ievērojot pielikumā noteiktās 
izmaiņas. Komisija un programmas 
dalībvalstis uzrauga, lai īpaši tiktu sekmēti 
jaunieši, kuriem izglītības, sociālu, fizisku, 
mentālu, ekonomisku, kulturālu vai 
ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir vislielākās 
problēmas piedalīties programmā. Komisija 
un programmas dalībvalstis nodrošina arī 
sieviešu un vīriešu līdzsvarotu dalību tajā.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 26
8. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

ii) pietiekams personāls, kas atbilst 
noteiktajai profesionālajai un lingvistiskajai 
kvalifikācijai darbam starptautiskas 
sadarbības vidē;

ii) pietiekams personāls, kurā vienlīdzīgi
pārstāvētas gan sievietes, gan vīrieši, kas 
atbilst noteiktajai profesionālajai un 
lingvistiskajai kvalifikācijai darbam 
starptautiskas sadarbības vidē;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski attīstīt izpratni par vienlīdzības problēmām.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 27
8. panta 5. punkts

5. Komisija un programmas dalībvalstis 
uzrauga, lai programmas atbalstītās darbības 
rada iemeslu adekvātai publikācijai vai 
informēšanai.

5. Komisija un programmas dalībvalstis 
uzrauga, lai programmas atbalstītās darbības 
rada iemeslu adekvātai publikācijai vai 
informēšanai, jo īpaši to jauniešu starpā, 
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kuriem ir vismazāk iespēju, ieskaitot 
jauniešus, kuri ir imigranti vai pieder pie 
kādas no minoritāšu grupām, kā arī 
jauniešus invalīdus;

Or. fr

Pamatojums

Tiem jauniešiem, kuri ir imigranti, kuri pieder pie kādas no etniskām minoritātēm, kā arī 
jauniešiem invalīdiem bieži vien ir mazāk iespēju piedalīties jaunatnes ierosmēs un programmās, 
šī iemesla dēļ, tiem ir jāveltī īpaša uzmanība, kas veicinātu Eiropas Savienības sociālo kohēziju.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 28
8. panta 5. punkts

5. Komisija un programmas dalībvalstis 
uzrauga, lai programmas atbalstītās darbības 
rada iemeslu adekvātai publikācijai vai 
informēšanai.

5. Komisija un programmas dalībvalstis 
uzrauga, lai programmas atbalstītās darbības 
rada iemeslu adekvātai publikācijai vai 
informēšanai. Tās veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai, izmantojot tam 
vispiemērotākos līdzekļus, izplatītu 
informāciju un, ar valstu aģentūru 
palīdzību, mērķa informāciju par 
programmām mazākām organizācijām, 
īpaši reģionālā un vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu lielāku dalību, atzinuma sagatavotājs prasa palielināt programmas skaidrību, 
uzlabojot jauniešiem pieejamās informācijas kvalitāti un piekļuvi informācijai, izmantojot 
vispiemērotākos informācijas izplatīšanas līdzekļus (attiecībā uz jauniešiem tā būtu televīzija, 
internets un mobilie tālruņi). 

Tāpat lūdz valstu aģentūrām veikt pasākumus, lai, ievērojot pieaugošo decentralizāciju, 
nodrošinātu, ka informācija par programmu sasniedz mazākas organizācijas, īpaši vietējā un 
lokālā līmenī.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 29
9. panta 1. punkta c) apakšpunkts 
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c) finanšu jomā, kritēriji (jo īpaši jaunieši, 
NKP un ģeogrāfiskais attālums starp 
valstīm), kas jāpiemēro, lai izveidotu 
līdzekļu sadali starp dalībvalstīm, darbībām, 
kas jāpārvalda, ievērojot decentralizācijas 
principu;

c) finanšu jomā, kritēriji (svītrots), kas 
jāpiemēro, lai izveidotu līdzekļu sadali starp 
dalībvalstīm, darbībām, kas jāpārvalda 
ievērojot decentralizācijas principu;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz finansējuma noteikšanas kritērijiem atzinuma sagatavotājs iesaka svītrot noteiktos 
kritērijus, jo tie kalpo tikai kā pamatnostādne. Ir pilnībā jānosaka galīgie kritēriji.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 30
11. panta 3. punkts

3. Komisija un Eiropas Savienības 
dalībvalstis uzrauga Programmas darbību 
īstenošanu, kas veicina tādu Kopienas 
darbību sfēru mērķu attīstību kā izglītība, 
apmācība, kultūra un sports.

3. Komisija un Eiropas Savienības 
dalībvalstis uzrauga Programmas darbību 
īstenošanu, kas veicina tādu Kopienas 
darbību sfēru mērķu attīstību kā izglītība, 
apmācība, kultūra, sports, dzimumu 
vienlīdzība un cīņa pret diskrimināciju.

Or. fr

Pamatojums

Programmas darbības, kas palīdz veicināt dzimumu vienlīdzību un cīnīties pret diskrimināciju, ir 
ļoti svarīgas, cik vien tajās tiek iesaistīti jaunieši, un tādējādi var palīdzēt mainīt attieksmi. Tādēļ 
dalībvalstīm un Komisijai tās jāpadara pēc iespējas efektīvākas.

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 31
15. panta 3. punkts

3. Programmas dalībvalstis, vēlākais 
2010.gada 30.jūnijā, iesniedz Komisijai 
atskaiti par Programmas īstenošanu un 
vēlākais 2015.gada 30.jūnijā atskaiti par 
programmas ietekmi.

3. Programmas dalībvalstis, vēlākais 
2010.gada 30.jūnijā, iesniedz Komisijai 
atskaiti par Programmas īstenošanu un 
vēlākais 2015.gada 30.jūnijā atskaiti par 
programmas ietekmi. Savos ziņojumos par 
programmas īstenošanu un ietekmi 
programmas dalībvalstis īpaši norāda, kā 
sasniegts vienlīdzības mērķis un kas 
paveikts, lai nodrošinātu to jauniešu 
dalību, kuriem ir mazāk iespēju, ieskaitot 
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invalīdus. Komisija sniedz valstīm 
piemērotu atbalstu un praktiskus 
ieteikumus pirms tiek sagatavotas uz ‘šiem 
aspektiem attiecināmas ziņojumu iedaļas.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 32
1. apsvērums

1) Līgums veido Savienības pilsonību un 
veicina Kopienas darbības izglītības, 
profesionālās apmācības un jaunatnes jomā, 
jo īpaši sekmējot jauniešu un 
darbaudzinātāju apmaiņu attīstību, kā arī 
kvalitatīvu izglītību.

1) Līgums veido Savienības pilsonību un 
veicina Kopienas darbības izglītības, 
profesionālās apmācības un jaunatnes jomā, 
jo īpaši sekmējot jauniešu un 
darbaudzinātāju apmaiņu attīstību, veicinot 
sieviešu un vīriešu vienlīdzību, kā arī 
kvalitatīvu izglītību.

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj arī sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšana.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 33
2. apsvērums

2) Eiropas Savienības Līgums veidots, 
pamatojoties uz brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību aizsardzības un pamata 
brīvības principiem, lai aktīva jauniešu 
pilsonība veicinātu tās vērtību attīstību. 

2) Eiropas Savienības Līgums veidots, 
pamatojoties uz brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību aizsardzības un pamata 
brīvības, dzimumu vienlīdzības un 
pretdiskriminācijas principiem. Aktīva 
jauniešu pilsonība veicinātu tās vērtību 
attīstību. 

Or. fr

Pamatojums

Dzimumu vienlīdzība un pretdiskriminācija ir divi no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas 
Eiropas jauniešiem jāapzinās. Lēmuma 2. pantā ir noteikts, ka programmai “Jaunatne darbībā” 
vajag ‘sekmēt Savienības politikas attīstību, īpaši attiecībā uz (...) cīņu pret jebkāda veida 
diskrimināciju (...)’. 
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Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 34
2. apsvērums

2) Eiropas Savienības Līgums veidots, 
pamatojoties uz brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību aizsardzības un pamata 
brīvības principiem, lai aktīva jauniešu 
pilsonība veicinātu tās vērtību attīstību. 

2) Eiropas Savienības Līgums veidots, 
pamatojoties uz brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību aizsardzības un pamata 
brīvības, sieviešu un vīriešu vienlīdzības
principiem, lai aktīva jauniešu pilsonība 
veicinātu tās vērtību attīstību. 

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj arī sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšana.

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 35
5. apsvērums

5) Eiropadome ārkārtas tikšanās reizē 2000. 
gada 23. un 24. martā Lisabonā noteica 
stratēģisku Savienības mērķi, lai izveidotu 
aktīvu nodarbinātības politiku, pievēršot 
vairāk uzmanības mūža izglītībai un 
apmācībai, ko papildina ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija, kas noteikta Eiropas 
Gēteborgas Padomē 2001. gada 15. un 16. 
jūnijā.

5) Eiropadome ārkārtas tikšanās reizē 2000. 
gada 23. un 24. martā Lisabonā noteica 
stratēģisku Savienības mērķi, lai izveidotu 
aktīvu nodarbinātības politiku, pievēršot 
vairāk uzmanības mūža izglītībai un 
apmācībai, un sieviešu nodarbinātībai, ko 
papildina ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 
kas noteikta Eiropas Gēteborgas Padomē 
2001. gada 15. un 16. jūnijā.

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj arī sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšana.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 36
10. apsvērums



PE 359.941v01-00 12/16 AM\569439LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

10) Kopienas darbība ietver izglītības un 
kvalitatīvas apmācības sekmēšanu un 
saskaņā ar Līguma 3. pantu ir vērsta uz 
nevienlīdzības novēršanu sieviešu un vīriešu 
starpā.

10) Kopienas darbība ietver izglītības un 
kvalitatīvas apmācības sekmēšanu un 
saskaņā ar Līguma 3. pantu ir vērsta uz
diskriminācijas apkarošanu, nevienlīdzības 
novēršanu sieviešu un vīriešu starpā.

Or. fr

Pamatojums

Dzimumu vienlīdzība un pretdiskriminācija ir divi no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas 
Eiropas Savienības jauniešiem jāapzinās. Lēmuma 2. pantā ir noteikts, ka programmai 
“Jaunatne darbībā” vajag ‘sekmēt Eiropas Savienības politiku attīstību īpaši attiecībā uz (...) 
cīņu pret jebkāda veida diskrimināciju (...)’.

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 37
1. pielikuma – Akcijas 1.1. punkts

Jauniešu apmaiņas programmas nodrošina 
vienas vai vairāku jauniešu grupu 
uzņemšanu citas valsts grupā, lai kopīgi 
īstenotu darbību programmu. Tas attiecas 
pamatā uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. 
Šīs darbības, kas tiek īstenotas, pamatojoties 
uz starptautiskajām partnerattiecībām starp 
dažādiem projekta dalībniekiem, iesaista 
aktīvu jauniešu darbību, lai iepazīstinātu un 
informētu jauniešus ar dažādo sociālo un 
kultūras realitāti, dodot iespēju savstarpēji 
apgūt to īpatnības un stiprināt jauniešos 
Eiropas pilsonības apziņu. Atbalstu 
koncentrē galvenokārt uz grupas mobilitātes 
daudzpusēju darbību.

Jauniešu apmaiņas programmas nodrošina 
vienas vai vairāku jauniešu grupu 
uzņemšanu citas valsts grupā, lai kopīgi 
īstenotu darbību programmu. Tas attiecas 
pamatā uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem.
Šīs darbības, kas tiek īstenotas, pamatojoties 
uz starptautiskajām partnerattiecībām starp 
dažādiem projekta dalībniekiem, iesaista 
vienlīdz aktīvu zēnu un meiteņu darbību, lai 
iepazīstinātu un informētu jauniešus ar 
dažādo sociālo un kultūras realitāti, dodot 
iespēju savstarpēji apgūt to īpatnības un 
stiprināt jauniešos Eiropas pilsonības apziņu. 
Atbalstu koncentrē galvenokārt uz grupas 
mobilitātes daudzpusēju darbību.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski attīstīt izpratni par vienlīdzības problēmām.
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Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 38
1. pielikuma - Akcijas 1.3. punkts

Šī darbība atbalsta projektus vai darbības, ar 
mērķi veicināt jauniešu dalību demokrātiskā 
dzīvē. Šie projekti un pasākumi piesaista 
jauniešu dalību aktīvā to Kopienas dzīvē 
lokālā, reģionālā vai valsts līmenī. 
Šis pasākums ir piemērojams jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem.
Šie pasākumi vai projekti tiek īstenoti, 
pamatojoties uz starptautiskām 
partnerattiecībām, kas ļauj Eiropas līmenī 
apvienot idejas, pieredzes apmaiņas un 
veiksmīgas projektu darbības vai darbības, 
kas notiek lokālā vai reģionālā līmenī, lai 
sekmētu jauniešu piedalīšanos dažādos 
grupu līmeņos. Šajos pasākumos ir ietverta 
jauniešu konsultāciju organizēšana saistībā 
ar viņu nepieciešamībām un vēlmēm, lai 
attīstītu jaunas pieejas aktīvas jauniešu 
piedalīšanās veicināšanai Eiropas 
demokrātijā.

Šī darbība atbalsta projektus vai darbības, ar 
mērķi veicināt jauniešu dalību demokrātiskā 
dzīvē. Šie projekti un pasākumi piesaista 
jauniešu dalību aktīvā to Kopienas dzīvē 
lokālā, reģionālā vai valsts līmenī. 
Šis pasākums ir piemērojams jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem.
Šie pasākumi vai projekti tiek īstenoti, 
pamatojoties uz starptautiskām 
partnerattiecībām, kas ļauj Eiropas līmenī 
apvienot idejas, pieredzes apmaiņas un 
veiksmīgas projektu darbības vai darbības, 
kas notiek lokālā vai reģionālā līmenī, lai 
sekmētu jauniešu piedalīšanos dažādos 
grupu līmeņos un attīstītu izpratni par 
dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Šajos 
pasākumos ir ietverta jauniešu konsultāciju 
organizēšana saistībā ar viņu 
nepieciešamībām un vēlmēm, lai attīstītu 
jaunas pieejas aktīvas jauniešu piedalīšanās 
veicināšanai Eiropas demokrātijā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski attīstīt izpratni par vienlīdzības problēmām.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 39
2. pielikuma - Akcijas 2.1. apakšpunkta 4. punkts

Šis pasākums pilnībā vai daļēji sedz 
brīvprātīgās darbības kompensēšanu, 
apdrošināšanu, uzturlīdzekļu un ceļojuma 
izdevumus, kā arī nepieciešamības 
gadījumā, papildus palīdzību jauniešiem ar 
mazākām iespējām.

Šis pasākums pilnībā sedz brīvprātīgās 
darbības kompensēšanu, apdrošināšanu, 
dzīvošanas un uzturēšanās izdevumus un 
ceļojuma izdevumus, kā arī nepieciešamības 
gadījumā, papildus palīdzību jauniešiem ar 
mazāk iespējām. 

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu to, jaunieši, kas atrodas finansiāli neizdevīgā stāvoklī, var vairāk piedalīties 
Eiropas Brīvprātīgo dienesta darbībās, atzinuma sagatavotājs izsaka priekšlikumu veikt 
izmaiņas tekstā, atceļot ekonomiskās barjeras (nosakot, ka brīvprātīgajam nav jāmaksā, lai 
piedalītos, saskaņā ar darbību kvalitātes nevis kvantitātes principu).

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 40
Pielikuma 4.3. punkts

Šis pasākums atbalsta darbības, kas tiek 
veiktas, lai sekmētu darbaudzinātāju 
apmācību, jaunatnes sfērā un jo īpaši starp 
jaunatnes organizatoriem, projektu 
atbildīgiem, jauniešu padomniekiem, 
projektu pedagogu starpniekiem. Tajā tiek 
atbalstīta pieredzes, zināšanu un veiksmīgu 
darbību apmaiņu organizatoru starpā. Tas 
atbalsta arī darbības, kas atvieglo ilgstošu un 
kvalitatīvu partnerattiecību projektu izveidi 
programmas ietveros. Ir nepieciešams 
pievērst īpašu uzmanību darbībām, kas 
veicina jauniešu dalību, kuriem nākas 
sastapties ar vislielākajām grūtībām 
piedaloties Kopienas darbībās.

Šis pasākums atbalsta darbības, kas tiek 
veiktas, lai sekmētu darbaudzinātāju 
apmācību, jaunatnes sfērā un jo īpaši starp 
jaunatnes organizatoriem, projektu 
atbildīgiem, jauniešu padomniekiem, 
projektu pedagogu starpniekiem. Tajā tiek 
atbalstīta pieredzes, zināšanu un veiksmīgu 
darbību apmaiņu organizatoru starpā. Tas 
atbalsta arī darbības, kas atvieglo ilgstošu un 
kvalitatīvu partnerattiecību projektu izveidi 
programmas ietveros. Ir nepieciešams 
pievērst īpašu uzmanību darbībām, kas 
veicina vienlīdzības perspektīvas un
jauniešu dalību, ieskaitot invalīdus, kuriem 
nākas sastapties ar vislielākajām grūtībām 
piedaloties Kopienas darbībās.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 41
4. pielikuma - Akcijas 4.5. punkts

Šis pasākums atbalsta jauniešu informēšanu, 
lai uzlabotu pēdējo pastāvīgu pieeju 
informācijai un saziņas pakalpojumiem 
veidā, kas paaugstina to dalību sabiedriskajā 
dzīvē un vienkāršo to potenciālo izpausmi kā 
atbildīgiem un aktīviem pilsoņiem. Ar šādu 
mērķi, tiks atbalstītas Eiropas vai valsts 
līmeņa darbības, kas uzlabo jauniešu pieeju 
informācijai un saziņas pakalpojumiem, kas 
paaugstina kvalitatīvu informācijas 
izplatīšanu un kas paaugstina jauniešu dalību 

Šis pasākums atbalsta jauniešu informēšanu, 
lai uzlabotu pēdējo pastāvīgu pieeju 
informācijai un saziņas pakalpojumiem 
veidā, kas paaugstina to dalību sabiedriskajā 
dzīvē un vienkāršo to potenciālo izpausmi kā 
atbildīgiem un aktīviem pilsoņiem. Ar šādu 
mērķi, tiks atbalstītas Eiropas vai valsts 
līmeņa darbības, kas uzlabo jauniešu pieeju 
informācijai un saziņas pakalpojumiem, kas 
paaugstina kvalitatīvu informācijas 
izplatīšanu un kas paaugstina jauniešu dalību 
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informācijas sagatavošanā un izplatīšanā. informācijas sagatavošanā un izplatīšanā. 

Šis pasākums īpaši veicina Eiropas, valsts, 
reģionālo un lokālo portālu attīstību, lai 
izplatītu specifisko informāciju jauniešu 
vidū, izmantojot veidu līdzekļus, īpaši tos, 
kurus jaunieši izmanto visbiežāk. Šis 
pasākums atbalsta arī darbības, kas veicina 
jauniešu piesaisti padomu sagatavošanā un 
izplatīšanā, un saprotamu, pozitīvu un 
virzītu informatīvo produktu pagatavošanā 
veidā, kas uzlabo informācijas kvalitāti un 
tās pieejamību visiem jauniešiem.

Šis pasākums īpaši veicina Eiropas, valsts, 
reģionālo un lokālo portālu attīstību, lai 
izplatītu specifisko informāciju jauniešu 
vidū, izmantojot veidu līdzekļus, īpaši tos, 
kurus jaunieši izmanto visbiežāk. Šis 
pasākums atbalsta arī darbības, kas veicina 
jauniešu piesaisti padomu sagatavošanā un 
izplatīšanā, un saprotamu, pozitīvu un 
virzītu informatīvo produktu pagatavošanā 
veidā, kas uzlabo informācijas kvalitāti un 
tās pieejamību visiem jauniešiem. Visās 
publikācijās ir skaidri un saprotami 
jānorāda uz dzimumu vienlīdzību un 
izmantoto valodu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski attīstīt izpratni par vienlīdzības problēmām.

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 42
Pielikuma 4.8. punkts

Komisija var organizēt seminārus, 
sanāksmes un konferences vai sapulces, kas 
nepieciešamas, lai vienkāršotu programmas 
īstenošanu. Komisija var realizēt jebkādas 
informatīvas, publicēšanas un atbilstošas 
izplatīšanas darbības, kā arī novērtēšanu un 
programmas pārraudzīšanu. Šīs aktivitātes 
tiek finansētas ar subsīdiju līdzekļiem, kas 
noteikti valsts līgumos vai tos organizējusi 
un finansējusi Komisija pati.

Komisija var organizēt seminārus, 
sanāksmes un konferences vai sapulces, kas 
nepieciešamas, lai vienkāršotu programmas 
īstenošanu. Komisija sniedz arī piemērotu 
atbalstu un praktiskus padomus tām 
programmas dalībvalstīm, kas vēlas izveidot 
īpašus vienlīdzības plānus programmas 
īstenošanai. Komisija papildus var realizēt 
jebkādas informatīvas, publicēšanas un 
atbilstošas izplatīšanas darbības, kā arī 
novērtēšanu un programmas pārraudzīšanu. 
Šīs aktivitātes tiek finansētas ar subsīdiju 
līdzekļiem, kas noteikti valsts līgumos vai 
tos organizējusi un finansējusi Komisija pati. 

Or. sv
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