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Pakeitimas 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kelios šalys socialinės įtraukties 
nacionaliniuose veiksmų planuose pabrėžė 
didelio skurdo ir (arba) atskirties riziką, su 
kuria susiduria tam tikros gyventojų 
grupės, kurioms priskiriami vaikai, 
vienišos motinos ir vieniši tėvai, pagyvenę 
žmonės, migrantai ir etninės mažumos, 
neįgalūs asmenys, benamiai, kaliniai, 
smurto aukomis tapusios moterys bei 
vaikai ir didelę priklausomybę nuo 
narkotikų jaučiantys asmenys.

(11) Kelios šalys socialinės įtraukties 
nacionaliniuose veiksmų planuose pabrėžė 
didelio skurdo ir (arba) atskirties riziką, su 
kuria susiduria tam tikros gyventojų 
grupės, kurioms priskiriami vaikai, 
vienišos motinos ir vieniši tėvai, 
daugiavaikės šeimos, pagyvenę žmonės, 
jaunimas ir ypač jaunos moterys,
migrantai ir etninės mažumos, neįgalūs 
asmenys, benamiai, kaliniai, smurto 
aukomis tapusios moterys bei vaikai ir 
didelę priklausomybę nuo narkotikų 
jaučiantys asmenys.

Or. fr

Pakeitimas 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Nors užimtumas labai sumažina 
riziką, kad asmuo patirs skurdą, jis ne 
visada yra pakankamas veiksnys, 
padedantis iš jo išsivaduoti.  Net ir 
dirbančių asmenų palyginti didelė dalis vis 
dar gyvena ties skurdo riba. Dirbančių 
asmenų skurdas siejamas su mažu darbo 
užmokesčiu, žema kvalifikacija, 
neužtikrinta darbo vieta ir dažnai darbu ne 
visą darbo dieną, kita vertus, su namų ūkio, 
kuriam priklauso asmuo, ypatybėmis, t. y. 
išlaikomų asmenų skaičiumi ir šeimos 

(12) Nors užimtumas labai sumažina 
riziką, kad asmuo patirs skurdą, jis ne 
visada yra pakankamas veiksnys, 
padedantis iš jo išsivaduoti.  Net ir 
dirbančių asmenų palyginti didelė dalis vis 
dar gyvena ties skurdo riba. Dirbančių 
asmenų skurdas siejamas su mažu darbo 
užmokesčiu, žema kvalifikacija, 
sumažintomis profesinio mokymosi bei 
profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo 
suderinimo galimybėmis, neužtikrintomis
darbo vietos sąlygomis ir dažnai darbu ne 
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narių užimtumu. Todėl, kad žmonės 
išsivaduotų iš skurdo, būtina sąlyga yra 
kokybiškas užimtumas.

visą darbo dieną, kita vertus, socialinės ir 
ekonominės pagalbos lygiu, susijusiu su 
namų ūkio, kuriam priklauso asmuo, 
ypatybėmis, t. y. išlaikomų asmenų 
skaičiumi ir šeimos narių užimtumu. Todėl, 
kad žmonės išsivaduotų iš skurdo, būtinos
sąlygos yra kokybiškas užimtumas bei 
socialinė ir ekonominė parama.

Or. fr

Pakeitimas 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14). Būtina integracijos sąlyga vis dažniau 
tampa galimybės ir gebėjimai naudotis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
(IRT).

(14). Nors ir būtina integracijos sąlyga vis 
dažniau tampa vienodos galimybės ir 
gebėjimai naudotis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis (IRT), skaitmeninė 
atskirtis tarp vyrų ir moterų bei tarp 
socialinių grupių nesumažėjo, o tai trukdo 
moterims dalyvauti profesinėje ir 
socialinėje veikloje.

2006 m. birželio mėn. Rygoje patvirtintoje
ministrų deklaracijoje raginama kurti 
informacinę visuomenę, kurioje galėtų 
dalyvauti visi.

2006 m. birželio mėn. Rygoje patvirtinta
ministrų deklaracija, kuria raginama kurti 
informacinę visuomenę, kurioje galėtų 
dalyvauti visi, turėtų būti toliau  
įgyvendinama ir galimybė naudotis IRT 
turėtų tapti svarbiu Europos metų tikslu.

Or. fr
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Pakeitimas 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Ar Bendrijos kova su skurdu ir 
socialine atskirtimi bus sėkminga, 
priklauso nuo to, kiek šiuos veiksmus 
parems plačioji visuomenė. Europos metai 
turėtų padėti didinti visuomenės 
informuotumą ir įgyti reikiamą pagreitį,  
patraukti politikų dėmesį ir sutelkti visus 
suinteresuotus asmenis, kad būtų galima 
aktyviau taikyti. Socialinės apsaugos ir 
socialinės įtraukties atvirą koordinavimo 
metodą.

(15) Ar Bendrijos kova su skurdu ir 
socialine atskirtimi bus sėkminga, 
priklauso nuo to, kiek šiuos veiksmus 
parems plačioji visuomenė. Europos metai 
turėtų padėti didinti visuomenės 
informuotumą ir įgyti reikiamą pagreitį, 
patraukti politikų dėmesį ir sutelkti visus 
suinteresuotus asmenis, kad būtų galima 
aktyviau taikyti ir stiprinti Socialinės 
apsaugos ir socialinės įtraukties atvirą 
koordinavimo metodą, o taip pat skatinti 
naujus veiksmus ir naujas iniciatyvas 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis, 
bendradarbiaujant su skurstančiais 
smenimis ir jų atstovais. Tuo būdu, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
praktiškam su lygiomis galimybėmis ir 
lyčių lygybe susijusių Bendrijos teisės 
aktų įgyvendinimui nacionaliniu 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 11
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sanglauda – skatinti kurti darnesnę 
visuomenę, didinant visuomenės 
informuotumą apie tai, kad, jeigu neliktų 
skurdo ir nebebūtų žmonių, pasmerktų 
gyventi visuomenės paribyje, šis 
pasikeitimas būtų naudingas visiems. 
Europos metai turi ugdyti visuomenę, kuri 

c) Sanglauda – skatinti kurti darnesnę 
visuomenę keičiant socialinę ir 
ekonominę politiką, turinčią įtakos 
socialinei nelygybei ir skurdui, ypač 
moterų ir vaikų, ir didinant visuomenės 
informuotumą apie tai, kad, jeigu neliktų 
skurdo ir nebebūtų žmonių, pasmerktų 
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išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, 
socialinę gerovę ir lygias galimybes, 
nepriklausomai nuo asmens padėties, 
užtikrinant tvarią plėtrą ir solidarumą tarp 
kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir 
politikos suderinamumą su ES veiksmais 
pasauliniu mastu.

gyventi visuomenės paribyje, šis 
pasikeitimas būtų naudingas visiems. 
Europos metai turi ugdyti visuomenę, kuri 
išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, 
socialinę gerovę ir lygias galimybes, 
nepriklausomai nuo asmens padėties, 
užtikrinant tvarią plėtrą ir solidarumą tarp 
kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir 
politikos suderinamumą su ES veiksmais 
pasauliniu mastu.

Or. pt

Pakeitimas 12
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Įsipareigojimas – pakartoti tvirtą ES 
politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu bei 
socialine atskirtimi ir remti šį 
įsipareigojimą visuose valdžios lygmenyse. 
Remiantis socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties atviro koordinavimo metodo 
pasiekimais ir galimais trūkumais, Europos 
metai stiprins politinį įsipareigojimą 
užkirsti kelią skurdui bei socialinei 
atskirčiai ir kovoti su jais, taip pat suteiks 
paskatų toliau plėtoti Europos Sąjungos 
veiksmus šioje srityje.

d) Įsipareigojimas – pakartoti tvirtą ES 
politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu bei 
socialine atskirtimi ir remti šį 
įsipareigojimą visuose valdžios lygmenyse, 
keičiant šiuos reiškinius sukeliančią 
politiką. Remiantis socialinės apsaugos ir 
socialinės įtraukties atviro koordinavimo 
metodo pasiekimais ir galimais trūkumais, 
Europos metai stiprins politinį 
įsipareigojimą užkirsti kelią skurdui bei 
socialinei atskirčiai ir kovoti su jais, taip 
pat suteiks paskatų toliau plėtoti Europos 
Sąjungos veiksmus šioje srityje.

Or. pt
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Pakeitimas 13
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų veikloje bus atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei 
socialinės atskirties skirtumus.

Europos metų veikloje bus atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei 
socialinės atskirties skirtumus, ir bus 
atkreipiamas skirtingų institucijų dėmesys 
į gilias skurdo, ypač moterų ir vaikų, 
priežastis ir priemones jam sumažinti.

Or. pt

Pakeitimas 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vietos, regioninio arba nacionalinio 
lygmens veiksmai gali būti bendrai 
finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto, padengiant ne daugiau kaip 50 % 
visų tinkamų finansuoti išlaidų veiksmams, 
įgyvendinamiems priedo II dalyje nustatyta 
tvarka.

2. Vietos, regioninio arba nacionalinio 
lygmens veiksmai gali būti bendrai 
finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto, padengiant ne daugiau kaip 50 
%, ir, išimtiniais atvejais, net 80% visų 
tinkamų finansuoti išlaidų veiksmams, 
įgyvendinamiems priedo II dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Balsavimas kartu su 16 pakeitimu.
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Pakeitimas 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje ataskaitoje taip pat turi būti 
pateikiami duomenys apie lyčių lygybės 
principo laikymąsi ir jo įgyvendinimą 
Europos metais, ir taip pat Europos metų 
įtakos pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms įvertinimas.

Or. fr

Pakeitimas 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo II dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu gali atitikti 
finansavimo iš Bendrijos biudžeto 
reikalavimus, finansuojant ne daugiau kaip 
50 % visų tinkamų finansuoti 
dalyvaujančios šalies išlaidų. Bendras 
nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar 
privačių šaltinių turėtų prilygti bent 50 % 
ES finansavimo. Atrinkdamos veiksmus, 
nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos 
galės savo nuožiūra spręsti, ar prašyti 
bendro finansavimo iš organizacijos, 
atsakingos už atskirų veiksmų 
įgyvendinimą, ir, jei taip, kokio lygio 
finansavimo prašyti.

1. Veiksmai vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu gali atitikti 
finansavimo iš Bendrijos biudžeto 
reikalavimus, finansuojant ne daugiau kaip 
50 % visų tinkamų finansuoti 
dalyvaujančios šalies išlaidų. Bendras 
nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar 
privačių šaltinių turėtų prilygti bent 50 % 
ES finansavimo. Komisijai pritarus, 
ypatingi Europos mastu svarbūs veiksmai 
nacionaliniu lygmeniu gali būti 
finansuojami ne daugiau kaip 80% visų 
tinkamų finansuoti išlaidų. Atrinkdamos 
veiksmus, nacionalinės įgyvendinančiosios 
įstaigos galės savo nuožiūra spręsti, ar 
prašyti bendro finansavimo iš 
organizacijos, atsakingos už atskirų 
veiksmų įgyvendinimą, ir, jei taip, kokio 
lygio finansavimo prašyti.

Or. en
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Pagrindimas

Balsuoti kartu su 14 pakeitimu.

Pakeitimas 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo IV dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vaikų skurdas ir iš kartos į kartą 
pereinantis skurdas;

– vaikų skurdo ir iš kartos į kartą 
pereinančio skurdo pašalinimas teikiant 
didesnę paramą šeimoms ir tėvams.

Or. fr
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