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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. pants - c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Kohēzija — veicināt saliedētāku 
sabiedrību, padziļinot tās locekļu izpratni 
par priekšrocībām, ko visiem dod 
sabiedrība, kurā ir izskausta nabadzība un 
kurā neviens nav atstumts. Eiropas gads 
popularizē sabiedrību, kas atbalsta un 
pilnveido dzīves kvalitāti, sociālo 
labklājību un vienlīdzīgas iespējas visiem 
neatkarīgi no personas stāvokļa, nodrošinot 
noturīgu attīstību un solidaritāti paaudžu 
vidū un starp tām un politikas saskanību ar 
ES darbību visā pasaulē.

c) Kohēzija — veicināt saliedētāku 
sabiedrību, padziļinot tās locekļu izpratni 
par priekšrocībām, ko visiem dod 
sabiedrība, kurā ir izskausta nabadzība un 
kurā neviens nav atstumts. Eiropas gads 
popularizē sabiedrību, kas atbalsta un 
pilnveido dzīves kvalitāti, sociālo 
labklājību un vienlīdzīgas iespējas visiem 
neatkarīgi no personas stāvokļa un 
dzimuma, nodrošinot noturīgu attīstību un 
solidaritāti paaudžu vidū un starp tām un 
politikas saskanību ar ES darbību visā 
pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gadā ņem vērā dažādos veidus, 
kādos sievietes un vīrieši saskaras ar 
nabadzību un sociālo atstumtību.

Eiropas gadā ņem vērā dažādos veidus, 
kādos sievietes un vīrieši saskaras ar 
nabadzību un sociālo atstumtību, un gadā 
paredzēto pasākumu īstenošanā un 
novērtēšanā ievēro dzimumu dimensiju.



PE402.537v01-00 4/6 PA\707667LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
6. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido „par īstenošanu 
atbildīgo valsts struktūru”, lai organizētu 
līdzdalību Eiropas gadā un lai valstu līmenī 
nodrošinātu koordinēšanu. Minētā valsts 
struktūra ir atbildīga par Eiropas gada 
nacionālās programmas un prioritāšu 
noteikšanu un par atsevišķu darbību 
izvēlēšanos, kuras jāierosina Kopienas 
finansējumam. Eiropas gada nacionālo 
stratēģiju un prioritātes izklāsta saskaņā ar 
2. pantā minētajiem mērķiem.

1. Katra dalībvalsts izveido „par īstenošanu 
atbildīgo valsts struktūru”, lai organizētu 
līdzdalību Eiropas gadā un lai valstu līmenī 
nodrošinātu koordinēšanu. Minētā valsts 
struktūra ir atbildīga par Eiropas gada 
nacionālās programmas un prioritāšu 
noteikšanu un par atsevišķu darbību 
izvēlēšanos, kuras jāierosina Kopienas 
finansējumam. Eiropas gada nacionālo 
stratēģiju un prioritātes izklāsta saskaņā ar 
2. pantā minētajiem mērķiem un atbilstīgi 
4. pantā noteiktajam dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas principam.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
8. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības pašvaldību, reģionālajā vai 
valstu līmenī var līdzfinansēt no Eiropas 
Savienības pamatbudžeta maksimāli līdz 
50 % no to darbību kopējām 
attiecināmajām izmaksām, kuras ir 
īstenotas saskaņā ar pielikuma II daļā 
izklāstīto kārtību.

2. Darbības pašvaldību, reģionālajā vai 
valstu līmenī var līdzfinansēt no Eiropas 
Savienības pamatbudžeta maksimāli līdz 
80 % no to darbību kopējām 
attiecināmajām izmaksām, kuras ir 
īstenotas saskaņā ar pielikuma II daļā 
izklāstīto kārtību.

Or. en
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Pamatojums

Balsot blokā ar 6. grozījumu.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbilstīgi 7. panta 2. punktā 
minētajai kārtībai pieņem lēmumus par 
darbību finansēšanu saskaņā ar 8. panta 
1. un 2. punktu.

1. Komisija atbilstīgi 7. panta 2. punktā 
minētajai kārtībai pieņem lēmumus par 
darbību finansēšanu saskaņā ar 8. panta 
1. un 2. punktu, ievērojot dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanas principu 
atbilstīgi 4. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Pielikums – II daļa – 1. punkts
II. VALSTS LĪMEŅA DARBĪBU LĪDZFINANSĒŠANA

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pašvaldību, reģionālā vai valstu līmeņa 
darbībām var saņemt finansējumu no 
Kopienas budžeta līdz maksimāli 50 % no 
iesaistītās valsts kopējām attiecināmajām 
izmaksām. Valsts līdzfinansējumam ar 
vismaz 50 % no publiskā vai privātā 
sektora atbalstu jāatbilst ES finansējumam. 
Izvēloties darbības, par īstenošanu 
atbildīgās valsts struktūras pašas lems par 
to, vai pieprasīt līdzfinansējumu vai arī to 
nepieprasīt, un kādā apjomā to pieprasīt no 
organizācijām, kuras pārzina atsevišķu 
darbību veikšanu.

1. Pašvaldību, reģionālā vai valstu līmeņa 
darbībām var saņemt finansējumu no 
Kopienas budžeta līdz maksimāli 80% no 
iesaistītās valsts kopējām attiecināmajām
izmaksām. Valsts līdzfinansējumam ar 
vismaz 20% no publiskā vai privātā sektora 
atbalstu jāatbilst ES finansējumam. 
Izvēloties darbības, par īstenošanu 
atbildīgās valsts struktūras pašas lems par 
to, vai pieprasīt līdzfinansējumu vai arī to 
nepieprasīt, un kādā apjomā to pieprasīt no 
organizācijām, kuras pārzina atsevišķu 
darbību veikšanu.
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Pamatojums

Balsot blokā ar 4. grozījumu.
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