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ĪSS PAMATOJUMS

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. 

What is more, the targets should not be prescribed in an overly a priori fashion: those that 
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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). 

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Izglītības un 
kultūras komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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 balstās uz 
brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību, 
sieviešu un vīriešu līdztiesības un 
pamatbrīvību principiem, un aktīvai 
jauniešu pilsonībai vajadzētu veicināt šo
vērtību attīstību. 

Grozījums Nr. 2
9.a apsvērums (jauns)
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9.a) ES ir virkne instrumentu un politisku 
orientāciju, kas cenšas panākt dzimumu 
līdztiesību un saskaņā ar kuriem dzimumu 
līdztiesība ir svarīgs ES mērķis, piemēram, 
Komisijas 1996. gada 21. februāra 
paziņojums par sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu iespēju principa iekļaušanu 
visās Kopienas politikās un darbībās1, 
Kopienas iniciatīva EQUAL, kas veicina 
jaunus veidus diskriminācijas un 
nevienlīdzības novēršanai darba tirgū2, 
Komisijas 2002. gada 12. decembra 
paziņojums par integrētas pieejas dzimumu 
līdztiesības īstenošanai iekļaušanu 
struktūrfondu programmu izveides 
dokumentos laika posmam no 2000. līdz 
2006. gadam3 un Padomes 1996. gada 2. 
decembra ieteikumi par līdzsvarotu sieviešu 
un vīriešu dalību lēmumu pieņemšanas 
procesā4.

Justification

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

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 
nevienlīdzības novēršanu sieviešu un vīriešu 
starpā.

Grozījums Nr. 4
12. apsvērums

12) veicināt pilsoņu aktivitāti un īpaši 
uzsvērt cīņu pret jebkāda veida 

12) veicināt pilsoņu aktivitāti, sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un īpaši uzsvērt cīņu pret 

  
1 COM(96) 67 - Vēl nav publicēts “Oficiālajā Vēstnesī”
2 C(2000)853 - 05.05.2000 OV C127
3 COM(2002) 748 galīgā redakcija - Vēl nav publicēts “Oficiālajā Vēstnesī”
4 OV L 319, 10.12.1996
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diskrimināciju, tajā skaitā rasismu un 
ksenofobiju.

jebkāda veida diskrimināciju, tajā skaitā 
rasismu un ksenofobiju.

Grozījums Nr. 5
21. apsvērums

21) Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 
1605/2002   un tās pasākumu piemērošanā, 
kā arī izņēmumu izveidē tekstos, kurus 
saņēmēju raksturojumi un to darbību veids 
ir noteikuši kā nepieciešamus, piemērošanai 
ir paredzēti īpaši noteikumi. 

21) Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 
1605/20021 un tās īstenošanas pasākumu 
piemērošanā, kā arī atkāpēs no šiem 
tekstiem, kurus iesaistītās puses
raksturojumi un to darbību veids ir noteikuši 
kā nepieciešamus, piemērošanai ir jāparedz
īpaši noteikumi.

Justification

Grozījums Nr. 6
3. panta 1. punkta g) apakšpunkts 

g) sekmēt to jauniešu dalību programmā, 
kam ir mazāk iespēju;

g) sekmēt to jauniešu, tostarp invalīdu,
dalību programmā, kam ir mazāk iespēju;

Justification

Grozījums Nr. 7
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) veicināt sadarbību starp civildienestiem 
un brīvprātīgo dienestiem, iesaistot 
jauniešus valstiskā līmenī.

svītrots

Justification

The Youth in Action programme, and its objectives, should in no case be mixed with national 

  
1 OV L248, 16.09.2002, 1. lpp
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civil service regimes. The former should not be allowed to develop into a substitute for the 
latter.  

Grozījums Nr. 8
3. panta 4. punkta d) apakšpunkts

d) sekmēt jauniešu informēšanas 
uzlabošanu;

d) sekmēt jauniešu informēšanas 
uzlabošanu, ņemot vērā izaicinājumus 
jaunām sievietēm un invalīdiem, kas pastāv 
dažās dalībvalstīs;

Grozījums Nr. 9
5. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) citas ES partnervalstis

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. 

Grozījums Nr. 10
6. panta 4. punkts

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.

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, dzimuma
vai ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir vislielākās 
problēmas piedalīties programmā.

Grozījums Nr. 11
11. panta 2. punkts

Programma var apvienot līdzekļus ar citiem 
Kopienas instrumentiem, lai īstenotu 

Programmai jācenšas apvienot līdzekļus ar 
citiem Kopienas instrumentiem, lai īstenotu 
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darbības, kas atbilst programmas kopējiem 
mērķiem un šīs programmas instrumentiem.

darbības, kas atbilst programmas kopējiem 
mērķiem un šīs programmas instrumentiem.

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. 


