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SHORT JUSTIFICATION

1. Introduction

The proposal for the Youth in Action -programme for 2007-2013 has its legal basis in Article 
149 of the EC Treaty, which states that Community action shall be aimed at "encouraging the 
development of youth exchanges and of exchanges of social-educational instructors."

The aim of the proposal is to promote solidarity and mobility among young Europeans in the 
EU and in the neighbouring areas. The objectives are detailed as: 

- promoting young people’s active citizenship in general and their European citizenship in 
particular
- developing young people’s solidarity, in particular in order to reinforce social cohesion in 
the European Union
- fostering mutual understanding between peoples through young people
- contributing to developing the quality of support systems for youth activities and the 
capabilities of civil society organisations in the youth field 
- promoting European cooperation in youth policy. 

These objectives are to be pursued inside five programmes: "Youth for Europe" (exchanges 
and mobility), "European Voluntary Service" (active engagement), "Youth of the world" 
(neighbouring and third countries), "Youth workers and support systems" (support structures 
for young people), and "Support for policy cooperation" (cooperation on youth policy).

2. Summary of the proposal

The proposal carries forth the achievements of the current YOUTH-programme, which 
expires in 2006. It consolidates budgetary provisions and existing programmes in the field of 
youth, and simplifies the way projects are applied for, chosen and managed. It would thus 
create an increasingly visible and autonomous Youth-programme for the EU, with EUR 915 
million earmarked for the period of the programme (2007-2013). 

3. Assessment of the proposal

On the whole, the proposal builds on existing experience and seeks to strengthen the salience 
and efficiency of Community action in the important youth-domain. Its innovations are 
mainly in streamlining bureaucracy, and it can thereby enable EU programmes in this field to 
become more relevant and targeted for those actions in need of EU support. 

However, a number of points deserve special attention. First, it is debatable whether the 
proposed sum of EUR 915 million is enough to support all the outlined objectives, especially 
for robust youth exchanges with other countries. Furthermore, the list of countries eligible to 
participate in the programmes, as listed in Article 5 paragraph 1, should be enlarged to 
include, for example, China and Russia. 
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What is more, the targets should not be prescribed in an overly a priori fashion: those that 
have a significant chance of contributing to important youth-aims (e.g. promoting youth 
exchanges and mobility for alleviating youth unemployment, or focusing on the disabled in 
order to support their employment-prospects) should emerge as priorities over some of the 
less operative target areas, such as increasing youth engagement in providing voluntary 
services. Local and cultural traditions should not be overlooked, and for example, 
predetermined age-limits and educational requirements should not dictate access to these 
measures (i.e. actions 2.2, 2.3, European Voluntary Service for groups and Cooperation 
between civil and volunteer services, respectively). 

Likewise, projects under Action 4 (Youth workers and support systems), should not be overly 
directed from above. Instead, grassroots-level expertise in youth activities in Member States 
as well as established practitioners such as the European Youth Forum should be encouraged 
to take the lead in designating worthwhile and suitable projects.  

Regarding the role of women in particular, it is to be hoped that projects financed under 
Youth in Action promote a thoroughly modern and empowering outlook. Young women are 
already more active than men in various voluntary projects; their greater participation in 
political life should now be a priority e.g. under Action 5 (Support for policy cooperation). 

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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, moterų ir vyrų lygybei bei  
pagrindinėms laisvėms principais ir idėja, 
kad aktyvaus jaunų žmonių pilietiškumo 
skatinimas turi prisidėti prie jų vertybių 
ugdymo.
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Pakeitimas 2
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) ES yra sukurta priemonių ir politinių 
programų, kuriomis siekiama lyčių lygybės 
ir kurios lyčių lygybę paverčia vienu iš 
pagrindinių ES tikslų: 1996 m. vasario 21 
d. Komisijos komunikatas dėl moterų ir 
vyrų lygių galimybių integravimo į visas 
Bendrijos politines ir veiklos programas1, 
Bendrijos iniciatyva EQUAL dėl 
tarpnacionalinio bendradarbiavimo 
skatinant naujas priemones kovai su visų 
formų diskriminacija ir nelygybe darbo 
rinkoje2, 2002 m. gruodžio 12 d. Komisijos 
komunikatas dėl lyčių aspekto integravimo 
strategijos įgyvendinimo 2000-2006 metų 
Struktūrinių fondų programavimo 
dokumentuose3, 1996 m. gruodžio 2 d. 
Tarybos rekomendacija dėl subalansuoto 
moterų ir vyrų dalyvavimo priimant 
sprendimus4.

Justification

Youth in Action projects should take due account of existing EU guidelines mainstreaming 
gender questions in its legislation and programmes.

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

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

  
1 KOM(96) 67 - Nepaskelbta Oficialiajame leidinyje
2 C(2000)853 - Oficialusis leidinys C127 2000.5.05
3 KOM(2002) 748 galutinis - Nepaskelbta Oficialiajame leidinyje
4 Oficialusis leidinys L 319  1996.12.10
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Pakeitimas 4
12 konstatuojamoji dalis

(12) Būtina skatinti aktyvų pilietiškumą ir 
intensyviau kovoti su bet kokia atskirties 
forma, įskaitant rasizmą ir ksenofobiją.

(12) Būtina skatinti aktyvų pilietiškumą, 
moterų ir vyrų lygybę ir intensyviau kovoti 
su bet kokia atskirties forma, įskaitant 
rasizmą ir ksenofobiją.

Pakeitimas 5
21 konstatuojamoji dalis

(21) Būtina numatyti specialią Tarybos 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
taikymo tvarką ir jo taikymo priemones bei 
leidžiančias nuo šių tekstų nukrypti 
nuostatas, kurių prireikė dėl naudos gavėjų
ypatumų ir veiksmų pobūdžio.

(21) Būtina numatyti specialią Tarybos 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002   
taikymo tvarką ir jo taikymo priemones bei 
leidžiančias nuo šių tekstų nukrypti 
nuostatas, kurių prireikė dėl programos 
dalyvių ypatumų ir veiksmų pobūdžio.

Justification

Legislation should not ascribe the nature of the persons involved, especially where the aim is 
to promote cooperation, engagement and dynamic solutions.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 1 dalies g punktas 

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

(g) Užtikrinti, kad programoje dalyvautų 
mažiausiai galimybių turintys, įskaitant ir 
neįgaliuosius, jauni žmonės;

Justification

"Opportunity" should not only be construed with socio-economic, but also physical factors, in 
mind.

Pakeitimas 7
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3 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) Prisidėti prie savanorių ir pilietinių 
tarnybų bendradarbiavimo nacionaliniu 
lygiu įtraukiant jaunus žmones.

išbraukta

Justification

The Youth in Action programme, and its objectives, should in no case be mixed with national 
civil service regimes. The former should not be allowed to develop into a substitute for the 
latter.  

Pakeitimas 8
3 straipsnio 4 dalies d punktas

(d) Prisidėti prie jaunų žmonių informavimo 
gerinimo;

(d) Prisidėti prie jaunų žmonių informavimo 
gerinimo, atsižvelgiant į ypatingą jaunų 
moterų ir neįgaliųjų padėtį kai kuriose 
valstybėse narėse;

Pakeitimas 9
5 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

(ea) kitos valstybės, su kuriomis ES 
bendradarbiauja.

Justification

The list of countries eligible for the programmes should be as broad as possible. The 
formulation "partner countries" ensures both inclusiveness and flexible room for 
interpretation. 

Pakeitimas 10
6 straipsnio 4 dalis

Visi jauni žmonės jų nediskriminuojant turi 
turėti galimybę dalyvauti programos 
veiklose laikantis priede nustatytos tvarkos. 
Komisija ir programoje dalyvaujančios šalys 
turi užtikrinti, kad būtų dedamos ypatingos 

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

pastangos padėti tiems žmonėms, kuriems 
dėl švietimo, socialinių, fizinių, protinių, 
ekonominių, kultūrinių, priklausomybės 
lyčiai ar geografinių priežasčių pasinaudoti
programa yra sudėtingiau.

Pakeitimas 11
11 straipsnio 2 dalis

Programa gali sujungti savo priemones su 
kitomis Bendrijos priemonėmis, kad 
įgyvendintų veiksmus, kuriais siekiami 
tikslai yra bendri programai ir kitoms 
Bendrijos priemonėms.

Programa privalo jungti savo priemones su 
kitomis Bendrijos priemonėmis, kad 
įgyvendintų veiksmus, kuriais siekiami 
tikslai yra bendri programai ir kitoms 
Bendrijos priemonėms.

Justification

Just as it is worthwhile for Member States to act in concert on an EU-level, there should be 
maximum synergy, and minimum duplication, between the programmes the EU deploys. 


