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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 
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.

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 
išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, 
socialinę gerovę ir lygias galimybes, 
nepriklausomai nuo asmens padėties ir 
lyties, užtikrinant tvarią plėtrą ir 
solidarumą tarp kartų bei tarp vienos kartos 
atstovų ir politikos suderinamumą su ES 
veiksmais pasauliniu mastu.

Or. en

Pakeitimas 2

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, taip pat 
įgyvendinant ir vertinant metų veiklą bus 
atsižvelgiama į lyčių aspektus.
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Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri 
organizuoja šios valstybės narės 
dalyvavimą Europos metų veikloje ir 
užtikrina koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu. Nacionalinė įgyvendinančioji 
įstaiga yra atsakinga už nacionalinės 
programos rengimą, Europos metų 
prioritetų nustatymą ir atskirų veiksmų, 
kurie siūlomi Bendrijai finansuoti, atranką. 
Europos metų nacionalinė strategija ir 
prioritetai nustatomi remiantis 2 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri 
organizuoja šios valstybės narės 
dalyvavimą Europos metų veikloje ir 
užtikrina koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu. Nacionalinė įgyvendinančioji 
įstaiga yra atsakinga už nacionalinės 
programos rengimą, Europos metų 
prioritetų nustatymą ir atskirų veiksmų, 
kurie siūlomi Bendrijai finansuoti, atranką. 
Europos metų nacionalinė strategija ir 
prioritetai nustatomi remiantis 2 straipsnyje 
nurodytais tikslais ir 4 straipsnyje 
nustatytu lyčių aspekto integravimo 
principu.

Or. en

Pakeitimas 4

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 
80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų 
veiksmams, įgyvendinamiems priedo II 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. en
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Pagrindimas

Balsuoti kartu su 6 pakeitimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendimai dėl veiksmų finansavimo 
pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis Komisijos 
priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

1. Sprendimai dėl veiksmų finansavimo 
pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis Komisijos 
priimami 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, atsižvelgiant į 4 straipsnyje 
nustatytą lyčių aspekto integravimo 
principą.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo II dalies 1 punktas
II. BENDRAS VEIKSMŲ FINANSAVIMAS NACIONALINIU LYGMENIU

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 
80 proc. visų tinkamų finansuoti 
dalyvaujančios šalies išlaidų. Bendras 
nacionalinis finansavimas iš viešųjų ar 
privačių šaltinių turėtų prilygti bent 
20 proc. 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.

Or. en



PE402.537v01-00 6/6 PA\707667LT.doc

LT

Pagrindimas

Balsuoti kartu su 4 pakeitimu.
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