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ĮVADAS
Europos Sąjunga ir valstybės narės yra tvirtai įsipareigojusios kovoti su skurdu ir
socialine atskirtimi. 2005–2010 m. socialinėje darbotvarkėje Komisija pasiūlė 2010–
uosius paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, siekdama dar
kartą patvirtinti ir sustiprinti pradinį ES politinį įsipareigojimą, prisiimtą 2000 m.
paskelbus Lisabonos strategiją, padaryti „lemiamą įtaką, kad neliktų skurdo“. Europos
Parlamento ir Tarybos pritarimas 2010–ųjų paskelbimui Europos metais išspausdintas
2008 m. lapkričio 7 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, L 2981.
2008 metų tarptautinė ekonominė ir finansinė krizė gali turėti ilgalaikių pasekmių
Europos Sąjungos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, tad tikėtina, kad
stipriausiai nukentės labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai. Taigi paskelbti kovos su
skurdu Europos metai turi padaryti esminį poveikį stiprinant sąmoningumą apie socialinę
atskirtį ir skatinant aktyvią įtrauktį, nes nė viena šalis neišvengs šios globalinės krizės
pasekmių.
Strateginio pagrindų dokumento tikslas
Priedo II skyriaus 2 punktas2. Priėmus šį sprendimą, Komisija parengs Strateginį pagrindų dokumentą,
kuriame kartu su šio sprendimo 2 straipsnyje nustatytais tikslais (...) bus apibrėžti Europos metų veiklos
įgyvendinimo pagrindiniai prioritetai, įskaitant būtiniausius nacionalinių įstaigų dalyvavimo ir veiksmams
taikomus standartus.

Šį Strateginį pagrindų dokumentą Europos Komisija parengė nacionalinėms
įgyvendinančiosioms įstaigoms (NĮĮ) ir kitoms šalims, dalyvaujančioms 2010–ųjų
Europos metų veikloje. Jo tikslas yra:
•

teikti praktines rekomendacijas, susijusias su Europos metų veikla;

•

užtikrinti, kad nacionalinės programos būtų suderintos su 2010–ųjų Europos metų
tikslais ir Europos socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties strategija3.

Dokumente apibrėžiama, kaip suderinti 2010 m. veiklą su Europos metų tikslais ir
principais, pateikiama išsami informacija apie valdymo ir koordinavimo sistemas
nacionaliniu ir Europos lygmeniu bei aiškios rekomendacijos dėl finansinio valdymo,
stebėsenos ir vertinimo priemonių.

1

OL L 298, 2008 11 7, p. 20.
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=326.
2
Visos citatos lentelėse paimtos iš Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu
ir socialine atskirtimi metų (2010 m).
3
Daugiau
informacijos
apie
šią
Europos
strategiją
rasite
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm.
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1. VEIKLOS SUDERINIMAS SU TIKSLAIS IR PRINCIPAIS
2 straipsnis. Tikslai ir pagrindiniai principai:
a) teisių pripažinimas – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų pagrindinės teisės išsaugoti
orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais pripažinimas. Europos metai padidins visuomenės
informuotumą apie skurdą patiriančių asmenų padėtį, ypač apie pažeidžiamų grupių ar asmenų padėtį,
ir padės skatinti sudaryti tikras galimybes jiems naudotis socialinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis
teisėmis, pakankamais ištekliais ir kokybiškomis paslaugomis. Europos metai taip pat padės kovoti su
stereotipais ir stigmatizacija;
b) bendra atsakomybė ir dalyvavimas – aktyvesnis visuomenės įtraukimas į socialinės įtraukties politiką
ir veiklą, pabrėžiant kolektyvinę ir asmeninę atsakomybę už kovą su skurdu ir socialine atskirtimi, taip
pat savanoriškos veiklos skatinimo ir rėmimo svarbą. Europos metai skatins viešųjų ir privačių asmenų
dalyvavimą, inter alia, naudojant aktyvią partnerystę. Jais bus skatinamas informuotumas ir
įsipareigojimas bei suteikiamos galimybės visiems piliečiams, ypač turintiems tiesioginės ar
netiesioginės skurdo patirties, prisidėti prie šios veiklos;
c) sanglauda – skatinimas kurti darnesnę visuomenę, didinant visuomenės informuotumą apie tai, kad
jeigu neliktų skurdo, būtų remiamas teisingas paskirstymas ir nebebūtų žmonių, gyvenančių visuomenės
paribyje. Europos metai ugdys visuomenę, kuri išsaugo ir stiprina gyvenimo kokybę, įskaitant įgūdžių ir
užimtumo kokybę, socialinę gerovę, įskaitant vaikų gerovę, ir visų lygias galimybes. Be to, jie užtikrins
tvarią plėtrą ir solidarumą tarp kartų bei tarp vienos kartos atstovų ir politikos suderinamumą su ES
veiksmais pasauliniu mastu;
d) įsipareigojimas ir konkretūs veiksmai – tvirto ES ir valstybių narių politinio įsipareigojimo padaryti
lemiamą įtaką, kad neliktų skurdo ir socialinės atskirties, pakartojimas ir įsipareigojimo rėmimas bei
veiksmai visuose valdžios lygmenyse. Remiantis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties AKM
pasiekimais ir galimybėmis, Europos metai stiprins politinį įsipareigojimą užkirsti kelią skurdui bei
socialinei atskirčiai ir kovoti su jais, atkreipiant politikų dėmesį ir sutelkiant visas suinteresuotas šalis,
taip pat suteiks tolesnių paskatų toliau plėtoti valstybių narių ir Europos Sąjungos veiksmus šioje srityje.

1.1.

2010–ųjų Europos metų tikslų įgyvendinimo rekomendacijos

Įvairi veikla gali tapti teigiamu 2010–ųjų Europos metų įnašu (žr. sprendimo priedo
II skyriaus 7 punktą). Projekto kūrėjams siūloma būti kūrybiškiems ir nevengti
naujovių, jų veiksmai turėtų būti gerai matomi toje visuomenėje, kuriai jie skirti, o
perteikiamos idėjos – įtikinamos.
Ankstesnių Europos metų4 geros patirties pavyzdžiai:
• aiški ir nuosekli komunikacijos strategija dėl projektų, kurie pasiektų ne tik
tiesioginę auditoriją, bet ir kitus visuomenės narius;
• visuose projektuose naudoti vieną ES logotipą, netgi tuose, kuriems nebus
skirta finansinė parama iš nacionalinio Europos metų biudžeto;
• derinti įvairius galinčius plačiai pasklisti projektus ir labiau vietinės
reikšmės, konkrečią pavienę veiklą.
Atsižvelgiant į teisių pripažinimo tikslą, Europos metai turėtų:

4

Europos darbuotojų judumo metai (2006), Europos lygių galimybių visiems metai (2007), Europos
kultūrų dialogo metai (2008).
5

• padėti žmonėms pažinti pagrindines teises ir skurdą patiriančių žmonių
poreikius;
• šalinti visuomenėje paplitusius stereotipus apie žmones, patiriančius
skurdą ir atskirtį, rengiant informacines kampanijas, naudojant
žiniasklaidos priemones ir finansuojant pagrindinių kultūrinių programų
projektus;
• padėti skurde gyvenantiems žmonėms tapti labiau pasitikinčiais savo
jėgomis, suteikiant jiems galimybę gauti pakankamas pajamas ir visuotinės
svarbos paslaugas.
Atsižvelgiant į bendros atsakomybės ir dalyvavimo tikslą, Europos metai turėtų:
• palengvinti debatus tarp viešojo ir privataus sektoriaus dalyvių, siekiant
išspręsti problemas, kurios užkerta kelią žmonėms būti aktyviems, pvz.,
dalyvauti tokiuose susitikimuose, kaip metinis Europos žmonių, patiriančių
skurdą, susitikimas;
• skatinti geros patirties apie bendrą atsakomybę mainus tarp valstybių narių
nacionaliniu, regioniniu bei vietos lygmenimis ir tarp administratorių bei
kitų suinteresuotųjų subjektų;
• įtraukti verslo ir socialinius partnerius į veiklą, nukreiptą į žmonių
grąžinimą į darbą.
Atsižvelgiant į sanglaudos tikslą, Europos metai turėtų:
• organizuoti konkrečius renginius ir kampanijas, kurie suteiktų galimybę
organizacijoms ir sektoriams, paprastai nesusijusiems su skurdo
klausimais, bendrauti su socialinės atskirties ekspertais;
• padėti gerinti Bendrijos ir nacionalinių programų bei sistemų matomumą ir
suderinamumą, skatinant socialinę sanglaudą, tvarią plėtrą ir solidarumą
tarp kartų.
Atsižvelgiant į įsipareigojimo ir konkrečių veiksmų tikslą, Europos metai turėtų:
• stiprinti ES ir nacionalinių institucijų įsipareigojimą socialiniam
teisingumui ir didesnei sanglaudai. Ypač Tarptautinė kovos su skurdu
diena 2010 m. spalio 17 d. turėtų pasižymėti tokia plataus masto iniciatyva,
pavyzdžiui, paskelbiant Deklaraciją apie atnaujintą įsipareigojimą
panaikinti skurdą;
• užtikrinti tvirtą įsipareigojimą siekti Jungtinių Tautų tūkstantmečio
vystymosi tikslų ir laikytis Rezoliucijos, skelbiančios antrąjį Jungtinių
Tautų kovos su skurdu dešimtmetį (2008–2017 m.) 5.

5

2007 m. gruodžio 19 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija 62/205.
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1.2.

Lyčių aspektas

4 straipsnis. Europos metų veikloje atsižvelgiama į moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei socialinės
atskirties pavojų ir aspektų skirtumus. Bendrija ir valstybės narės turi atsižvelgti į lyčių aspektą,
įgyvendindamos visą Europos metų veiklą.

Lyčių aspektas įtraukiamas į Europos metų veiklą, todėl:
•
•
•
1.3.

veiksmais turi būti atsižvelgiama į moterų ir vyrų patiriamo skurdo bei
socialinės atskirties konkrečius pavojus ir skirtumus;
2010–ųjų Europos metų veikloje dalyvaujančios institucijos turėtų rūpintis
lyčių pusiausvyra;
lyčių socialinės atskirties ir skurdo aspektas turi atsispindėti konkrečiuose
kriterijuose, kuriais vadovaujantis atrenkami Europos metų veiksmai.
Prieinamumas

3 straipsnio 3 dalis. Visi veiksmai, skirti platesnei visuomenei, turi būti lengvai prieinami visiems,
įskaitant skurdą patiriančius žmones ir asmenis, turinčius negalią.

Ar Europos metai bus sėkmingi, labai priklausys nuo žmonių, tiesiogiai patiriančių
skurdą, ir asmenų su negalia. Europos metų veiklos atrankoje bus atsižvelgta į
prieinamumo aspektą (pvz., tinkamą vietą; atitinkamą kalbą; informacijos aiškumą;
lygias galimybes naudotis priemonėmis arba paslaugomis ir t. t.).
1.4.

Prioritetinės politikos sritys

Priedo IV skyrius.
Atsižvelgiant į daugialypę skurdo ir socialinės atskirties prigimtį, siekiant skurdo bei atskirties
prevenciją ir kovą su jais įtraukti į kitas politikos sritis, Europos metų veikla turėtų būti norima kurti
svarią papildomą naudą ir veiksmingai papildyti Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties AKM.
Todėl ši veikla turėtų būti grindžiama ribotu prioritetinių sričių skaičiumi.
Atsižvelgiant į atliktą analizę ir nustatytus prioritetus Bendroje socialinės apsaugos ir socialinės
įtraukties ataskaitoje, Europos metų pagrindinės temos turėtų būti šios:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

daugialypių integruotų strategijų skatinimas, siekiant apsisaugoti nuo skurdo ir jį sumažinti, ypač
didelį skurdą, bei į visas atitinkamas politikos sritis įtraukti metodai
kova su vaikų skurdu, įskaitant iš kartos į kartą perduodamą skurdą, taip pat kova su skurdu
šeimose, daug dėmesio skiriant didelėms šeimoms, vienišiems tėvams ar vienišoms motinoms ir
išlaikytiniu besirūpinančioms šeimoms, taip pat globos įstaigose gyvenančių vaikų skurdu
įtraukiosios darbo rinkos skatinimas, atkreipiant dėmesį į dirbančiųjų skurdą ir būtinybę padaryti
taip, kad dirbti apsimokėtų
švietimo ir mokymo sistemos trūkumų, įskaitant skaitmeninio raštingumo ugdymą, panaikinimas ir
visiems vienodų galimybių naudotis IRT skatinimas, ypač atkreipiant dėmesį į specialius neįgalių
asmenų poreikius
skurdo reiškinio lyčių ir amžiaus aspektų sprendimas
vienodų galimybių naudotis tinkamais ištekliais ir paslaugomis, įskaitant tinkamą būstą, sveikatos
ir socialinę apsaugą, užtikrinimas
geresnių kultūrinių ir laisvalaikio galimybių sudarymas
diskriminacijos panaikinimas, imigrantų ir etninių mažumų socialinės įtraukties skatinimas
integruotų aktyvios įtraukties metodų skatinimas
neįgaliųjų asmenų ir jų šeimų, benamių, tai pat kitų grupių ar asmenų, esančių pažeidžiamoje
padėtyje, poreikių tenkinimas.

Pagal minėtus veiklos prioritetus planuodamos Europos metų veiklą, valstybės narės
turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į prioritetus ir problemas, nustatytas jų
7

nacionalinėse ataskaitose dėl socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties strategijų.
Valstybės narės turi derinti šiuos veiklos prioritetus prie esamos padėties
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis bei įsitikinti, kad jie būtų tarpusavyje
suderinti.
1.5.

Partnerystė su pilietine visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais

Priedo IV skyrius. Atsižvelgiant į šio sprendimo 2 straipsnyje nustatytus tikslus, į visus prioritetus reikėtų
įtraukti dalyvavimo klausimą.

ES valstybės narės ir Europos Komisija laiko suinteresuotųjų subjektų, įskaitant
asmenis ir organizacijas, atstovaujančias atskirtį patyrusius žmones, dalyvavimą
vienu iš pagrindinių socialinės įtraukties politikos tikslų. Valstybių narių prašoma
įtraukti į nacionalines socialinės apsaugos ataskaitas ir socialinės įtraukties
strategijas informaciją apie tai, ką jos pasiekė šiose srityje.
2010–ieji Europos metai turėtų skatinti naudoti dalyvavimo būdus ir padėti plėtoti
dalyvavimo modelius bei priemones, skirtas socialiai remtinų žmonių grupėms.
Komisijos nuomone, konsultavimosi procesas turėtų atitikti šiuos minimalius
reikalavimus:
• būti pakankamai aiškus ir informuoti apie Europos metų tikslus, rengimosi jiems
ir jų eigos būdus, įskaitant straipsnius žurnaluose ir socialinės įtraukties
tinklavietėse;
• pradėti šį procesą kuo anksčiau, kad suinteresuotieji asmenys turėtų galimybę
konsultuotis dėl narystės per priimtinos trukmės laiką;
• pasiūlyti atitinkamus darbo metodus ir būdus, siekiant užtikrinti atvirą dialogą
tarp įvairių grupių.
2.

VALDYMAS IR KOORDINAVIMAS NACIONALINIU LYGMENIU
2.1.

Nacionalinės įgyvendinančiosios įstaigos (NĮĮ)

6 straipsnio 1 dalis. Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę įgyvendinančiąją įstaigą, kuri
organizuoja šios valstybės narės dalyvavimą Europos metų veikloje ir užtikrina koordinavimą
nacionaliniu lygmeniu (...).

Nacionalinių įgyvendinančiųjų įstaigų vaidmuo yra dvejopas: tvarkyti Europos lėšas
pagal netiesioginio centralizuoto valdymo metodą ir vykdyti Europos metų veiklą
šalies lygmeniu, įskaitant partnerystės santykių užmezgimą su instituciniais ir
pilietinės visuomenės veikėjais.
Kai kurios šalys gali turėti sunkumų, paskirdamos NĮĮ, turinčią abu požymius, tokiu
atveju gali būti užmegztas ad hoc bendradarbiavimas tarp dviejų viešųjų įstaigų.

2.1.1.

Biudžeto valdymas
Sprendimas numato netiesioginio centralizuoto valdymo sistemą, kuri įdiegiama
nacionaliniu lygmeniu NĮĮ. Tokio tipo procedūra ypač tinka plataus masto
8

programoms, kurias reikia vykdyti palaikant glaudžius ryšius su galutiniais naudos
gavėjais ir, jei tuo pat metu programos įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu,
taikant koordinuotas priemones. Ši valdymo forma taip pat leidžia geriau panaudoti
turimus išteklius valstybėse narėse. Tai turėtų skatinti valstybių narių veiksmų ir ES
institucijų darbo papildomumą bei padėti išplėtoti didesnę sinergiją tarp dviejų
lygių.
Komisijos nuomone, siekiant išvengti sudėtingos vertinimo procedūros, valstybės
narės turėtų paskirti tokią NĮĮ, kuri jau yra atsakinga už ES lėšų valdymą.
Paskirdamos NĮĮ, valstybės narės turi užtikrinti Komisiją, kad jos įsipareigoja
saugoti finansinius Bendrijų interesus, užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams,
naudojant Bendrijos lėšas, ir, jei būtina, imtis atitinkamų priemonių ir visiškai
grąžinti neteisėtai išmokėtas Bendrijos lėšas.
NĮĮ priskiriamos užduotys iš esmės yra šios:
– rengti ir inicijuoti kvietimus teikti paraiškas / pasiūlymus;
– įvertinti ir atrinkti paraiškas gauti finansavimą ir pasiūlymus;
– teikti finansavimą ir sudaryti sutartis;
– pasirašyti susitarimus ir sutartis dėl finansavimo skyrimo;
– stebėti, kaip laikomasi sutartinių įsipareigojimų;
– vykdyti mokėjimus ir išduoti išieškojimo raštus;
– teikti ataskaitas Komisijai.
2.1.2.

Praktiniai Metų organizavimo aspektai
Pagrindiniai NĮĮ uždaviniai yra parengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti nacionalines
programas, skirtas 2010–iesiems Europos metams, užtikrinant, kad veiksmai būtų
gerai pritaikyti šaliai. Šis aspektas yra esminis, siekiant, kad Metai būtų sėkmingi
tikslinėms žmonių grupėms.
NĮĮ turi turėti įvairios patirties ir kompetencijos. Svarbus elementas yra patirtis,
kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi. Glaudūs santykiai su žiniasklaidos
organizacijomis būtų privalumas.

2.2.

Nacionalinės programos (NP)

Siekiama, kad Europos metų tikslai atitiktų tikrąją padėtį ir kiekvienos šalies
poreikius, todėl nustatant socialinės įtraukties prioritetus analizuojamos problemos,
su kuriomis susiduria kiekviena šalis. Dalyvaujanti šalis turi nurodyti, kaip ji ketina
spręsti šias problemas, laikydamasi pagrindinių 2010–ųjų Europos metų principų ir
tikslų.
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Sprendime, paskelbiančiame 2010–uosius Europos metus, reikalaujama, kad NĮĮ
parengtų nacionalines programas, skirtas Europos metams, glaudžiai
bendradarbiaudamos su suinteresuotaisiais subjektais.
Siūloma nacionalinės programos struktūra pateikiama 1 priede.

2.2.1.

Programų gairės
Komisija siūlo laikytis šių gairių rengiant NP:
•

Suderinamumas su socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties nacionalinėmis
strategijomis.

Priedo II skyriaus 3 punktas. Pagal šį Strateginį pagrindų dokumentą, kiekviena nacionalinė
įgyvendinančioji įstaiga, pasikonsultavusi su pilietine visuomene, parengs nacionalinę Europos metų
įgyvendinimo programą, ją glaudžiai koordinuodama ir derindama su Socialinės apsaugos ir socialinės
įtraukties nacionalinėmis strategijomis.

Nacionalinės programos turėtų būti glaudžiai suderintos su Socialinės
apsaugos ir socialinės įtraukties nacionalinėmis strategijomis ir ypač su
Socialinės įtraukties nacionalinių veiksmų planais (NVP). Naujas trejų metų
periodas (2008–2010 m.) suteikia valstybėms narėms idealią galimybę
parodyti, kaip jos ketina įtraukti Europos metų tikslus į savo trejų metų
strategijas.
•

Politikų dėmesio sutelkimas ir plačiosios visuomenės dalyvavimo skatinimas.

20 konstatuojamoji dalis. Ar Bendrijos kova su skurdu ir socialine atskirtimi bus sėkminga, priklauso
nuo to, kiek šiuos veiksmus parems plačioji visuomenė ir politikai (...) Jie taip pat turėtų padėti
patraukti politikų dėmesį ir sutelkti visus suinteresuotus asmenis, kad būtų galima aktyviau taikyti ir
sustiprinti Socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties AKM bei skatinti tolesnius veiksmus ir
iniciatyvas Bendrijos ir nacionaliniu lygmenimis šioje srityje, kartu į veiklą įtraukiant skurdo paliestus
asmenis ir jų atstovus.

NP turėtų būti aukšto lygio ir padėti skatinti socialinę sanglaudą. 2010–ieji
Europos metai taip pat galėtų aiškiau pabrėžti atstovaujančių institucijų
vaidmenį, įskaitant nacionalinius ir regioninius parlamentus ir asamblėjas.
Europos metai turėtų pabrėžti Europos Sąjungos vaidmenį („ES turi galios
pakeisti“, angl. „The EU can make a difference“) ir viešinti informaciją apie
jos poveikį pagrindinėms prioritetų sritims. Ypač skatinama pasinaudoti kitų
ES dalių gera patirtimi, nes šios pamokos įgytos per partnerių įvertinimo
programas, taikant socialinį atviro koordinavimo metodą.
•

Kovos su skurdu įtraukimas į kitas politikos sritis.

Priedo IV skyrius. Atsižvelgiant į daugialypę skurdo ir socialinės atskirties prigimtį, siekiant skurdo
bei atskirties prevenciją ir kovą su jais įtraukti į kitas politikos sritis, Europos metų veikla turėtų būti
norima kurti svarią papildomą naudą ir veiksmingai papildyti Socialinės apsaugos ir socialinės
įtraukties AKM.

Ypač skatinamas daugialypis ir integruotas požiūris į skurdą ir socialinę
atskirtį, pvz., susiejant su lygių galimybių principu, kova su diskriminacija,
įskaitant romų tautybės žmones, lyties ir amžiaus skirtumus, finansinės ir
ekonominės politikos sritis, sveikatos apsaugą ir t. t. NP gali vaidinti
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pagrindinį vaidmenį, kad socialinė įtrauktis taptų nacionalinės politikos
darbotvarkių šerdimi.
Papildomumas6

2.2.2.

10 straipsnis. Komisija kartu su dalyvaujančiomis šalimis užtikrina (...) visapusišką Europos metų papildomumą
esamoms Bendrijos, nacionalinėms bei regioninėms iniciatyvoms ir esamiems ištekliams tais atvejais, kai šie
gali padėti siekti Europos metų tikslų.

Atsižvelgiant į 2010–ųjų Europos metų tikslus, NĮĮ privalo užtikrinti, kad bus
sukurtos atitinkamos sąsajos su kitomis politikos sritimis ir dalyviais, įskaitant
nacionalines programas pagal 2008–2010 m. Lisabonos strategiją, struktūrinius
fondus, tvarią plėtrą ir vystomąjį bendradarbiavimą.
2.2.3.

Komunikacijos strategija ir tikslinės grupės
Kiekvienoje NP turi būti nustatyta bendroji 2010–ųjų Europos metų komunikacijos
strategija. Tikslinės grupės yra plačioji visuomenė, skurdą ir atskirtį patiriantys
žmonės ir kitos socialinės grupės ir institucijos, kurios gali formuoti ar daryti įtaką
socialinės įtraukties politikai (pvz., socialiniai partneriai, už politikos formavimą
atsakingi asmenys, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, verslo
vadovai, darbdaviai, žiniasklaidos organizacijos ir pilietinės visuomenės
organizacijos), ypač daug dėmesio skiriant tiems, kurie nėra tiesiogiai įsitraukę į
skurdo problemų sprendimą.
NP taip pat turėtų būti plėtojamas ir stiprinamas dialogas su žiniasklaida.
NP veikla gali būti nukreipta į tam tikras grupes ar problemas pagal Socialinės
įtraukties nacionalinį veiksmų planą ir sprendime išdėstytus prioritetus. Tačiau
svarbu, kad NP būtų aiškiai apibrėžta (-os) tikslinė (-s) grupė (-ės), įgyvendinant
kiekvieną veiksmą ar veiksmų grupę.
2.3.

Konsultacijos dėl nacionalinių programų ir jų stebėsena

6 straipsnio 3 dalis. Vykdydama savo užduotis, visų pirma rengdama nacionalinę programą ir bet kuriuo
kitu tinkamu Europos metų įgyvendinimo laikotarpiu nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga glaudžiai
konsultuojasi ir bendradarbiauja su įvairiomis susijusiomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant pilietinės
visuomenės organizacijas ir organizacijas, ginančias skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
interesus arba atstovaujančias jų interesams, socialinius partnerius, regioninės ir vietos valdžios
institucijas.

Nacionaliniai civilinio dialogo standartai, jeigu jie nustatyti, turėtų būti taikomi
konsultacijoms kaip atramos taškas.
Dalyviais gali būti:
•

6

atitinkamos viešosios valdžios institucijos; nacionalinių, regioninių ir vietos
valdžios institucijų atstovai;

Papildomumas apima: programą PROGRESS, struktūrinius fondus, ypač Europos socialinį fondą, ir
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kovą su diskriminacija, lyčių lygybės ir
pagrindinių teisių rėmimo priemones, taip pat švietimo ir mokymo, kultūros ir kultūrų dialogo,
jaunimo, pilietiškumo, imigracijos bei prieglobsčio ir mokslinių tyrimų sričių priemones.
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•

pilietinės visuomenės organizacijos ir organizacijos, ginančios arba
atstovaujančios socialinę atskirtį patiriančių asmenų interesams, įskaitant jų
tiesioginį dalyvavimą;
• socialiniai partneriai, socialinių paslaugų teikėjai;
• vartotojų asociacijos, savanorių sektorius.
NĮĮ gali prašyti patarimo ar kontaktų iš pagrindinių Europos lygmens tinklų,
aktyviai dalyvaujančių kovoje su skurdu ir skatinančių socialinę įtrauktį, kurie turi
patvirtintos patirties dirbant su skurde gyvenančiais žmonėmis.
Suinteresuotųjų subjektų atrankos kriterijai bus viešai skelbiami kartu su susijusių
suinteresuotųjų subjektų sąrašu. Šie kriterijai ES lygmeniu galėtų apimti:
•

šių organizacijų pajėgumą atstovauti, skatinti ir ginti žmonių, patiriančių
skurdą ir socialinę atskirtį, teises ir interesus;
• jų pajėgumą rinkti ir mobilizuoti narius iš skirtingų šalių.
Vienas iš esminių kriterijų, kuriais remdamasi Komisija vertins NĮĮ pateiktas
nacionalines programas, bus atitinkamas konsultacijų lygis, atsižvelgiant į 1.5
skyriuje nustatytus standartus. Pagal 2010–ųjų Europos metų tikslus, siekiant
užtikrinti veiksmingą poveikį nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis, bus
nuolat konsultuojamasi ir bendradarbiaujama visuose etapuose, t. y. planavimo,
įgyvendinimo ir vertinimo etapuose.
Komisija siūlo, kad NĮĮ semtųsi įkvėpimo iš „asmenų dalyvavimo kintamųjų“,
apibrėžtų partnerių peržiūros metu „Socialinės įtraukties NVP forumas“, kuris įvyko
2007 m. lapkritį Airijoje7.
3.

VALDYMAS IR KOORDINAVIMAS EUROPOS LYGMENIU
3.1.

Komisijos vaidmuo

Sprendimas, 2010–uosius paskelbiantis Europos metais, numato centralizuotos ir
decentralizuotos veiklos derinimą kaip tinkamiausią variantą, kartu išlaikant lankstumą,
kad būtų atsižvelgta į nacionalinius ypatumus.
Labai svarbu 2010–ųjų Europos metų veikloje išlaikyti tvirtą ES dimensiją ir tapatybę.
Atsižvelgdama į tai, Komisija įsipareigoja:
•
•
•
•
•
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veikti kaip katalizatorius, skatinantis ES ir valstybių narių dalyvavimą bei
politinį įsipareigojimą;
palengvinti tinkamiausių subjektų dalyvavimą, įskaitant labiausiai
pažeidžiamas grupes;
vadovauti informacinei ir žiniasklaidos kampanijai, taip pat padėti NĮĮ
įgyvendinti jų komunikacijos strategijas;
teikti NĮĮ techninę pagalbą ir patarimus;
stebėti, ar darniai vykdoma visų rūšių veikla, tiek rengiant, tiek įgyvendinant
2010–uosius Europos metus;

http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/the-napinclusion-social-inclusionforum/pr-ie-synthesis-report-en.
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•
3.2.

atlikti nuolatinio vertinimo procesą.
Konsultacinis komitetas

Vadovauti 2010–ųjų Europos metų veiklai ir ją koordinuoti Komisijai padės
Konsultacinis komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriuos skiria kiekviena
NĮĮ ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas (sprendimo 7 straipsnio 2 dalis).
Komisija įsipareigoja organizuoti Komiteto posėdžius. Planuojama surengti penkis
susirinkimus: du iš jų – 2009 m., kitus du – 2010 m. ir galutinį susirinkimą – 2011 m.
Komisijai taikomi principai ir sąlygos dėl galimybės visuomenei susipažinti su
dokumentais taikomi ir Komitetui. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą
apie Komiteto veiklą.
3.3.

Socialinės apsaugos komiteto ir kitų komitetų dalyvavimas

Socialinės apsaugos komitetas (SAK) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant 2010–uosius
Europos metus, reguliariai pasikeisdamas nuomonėmis.
Komisija ir valstybės narės, suderinusios su Europos metų Konsultaciniu komitetu,
informuoja SAK apie pagrindinę veiklą (žiniasklaidos kampanijas, pagrindinius
renginius ir t. t.), siekiant užtikrinti kuo didesnį suderinamumą su NVP / Įtraukties
planais ir efektyviausią šių veiksmų poveikį.
Komisija taip pat įtraukia kitus atitinkamus komitetus, kurie turėtų būti informuojami,
ar dalyvauja planuojant veiklą.
3.4.

Partnerystė Europos lygmeniu

Europos institucijos, visų pirma Europos Parlamentas, Regionų komitetas ir Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, ir agentūros yra kviečiamos aktyviai
dalyvauti Metų veikloje.
Komisija taip pat plėtos partnerystę su Europos Sąjungos nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, veikiančiais šioje
srityje ES lygmeniu, pagrindinių iniciatyvų svarstymo ir sprendimų priėmimo procese.
ES suinteresuotųjų subjektų susitikimai turi vykti prieš kiekvieną Konsultacinio
komiteto posėdį.
4.

FINANSAVIMAS IR NEFINANSINĖ PARAMA
4.1.

Finansavimas

2010–iesiems Europos metams iš ES biudžeto iš viso skiriama 17 mln. eurų, iš kurių ne
daugiau kaip 9 mln. eurų bus panaudota veiklai valstybėse narėse. Pastaroji suma turi
būti papildyta lygiaverčiu arba didesniu bendru finansavimu iš valstybių narių. Todėl
apie 18 mln. eurų turėtų atitekti nacionalinei veiklai.
Kiekvienos valstybės narės dalis buvo preliminariai apskaičiuota, atsižvelgiant į jos
balsavimo teises Taryboje, ir pakoreguota, siekiant užtikrinti minimalią 120 000 eurų
paramą visoms valstybėms narėms. Vadinasi, biudžeto suma gali svyruoti nuo 120 000
iki 750 000 eurų (žr. 2 priedą). Galutinės sumos gali pakisti, nes papildomas kitų šio
sprendimo 11 straipsnyje išvardytų šalių dalyvavimas pakeis tiek biudžeto apimtį, tiek
jo padalijimą.
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ES finansavimas sudarys ne daugiau kaip 50 % visų finansuotinų išlaidų. Bendras
nacionalinis finansavimas turėtų sudaryti bent 50 % ES lėšų ir turėtų būti gaunamas iš
viešųjų arba privačių šaltinių (pvz., privačių fondų arba komercinių įmonių).
50 % bendro finansavimo taisyklė bus taikoma konsoliduotoms bendroms
finansuotinoms išlaidoms, t. y. visiems NP projektams (įskaitant NĮĮ administracines
išlaidas), juos vertinant kaip visumą, o ne individualiai.
Europos lygmeniu finansavimas (8 mln. eurų pagal tiesioginio valdymo principą) bus
teikiamas šiais būdais:
• perkant prekes ir paslaugas (pvz., informacinės ir komunikacijos kampanijos;
išorinis Europos metų vertinimas);
• dotacijoms, skirtomis konkrečių europinio lygmens renginių, kuriais siekiama
atkreipti dėmesį į Europos metus ir geriau apie juos informuoti, išlaidoms
padengti. Toks finansavimas neturi viršyti 80 % visų finansuotinų tokių
renginių išlaidų sumos.
Komisija pabrėžia, kad svarbu sudaryti geresnes galimybes visoms nevyriausybinėms
organizacijoms, įskaitant mažas ir vidutines organizacijas. Siekiant užtikrinti kuo
platesnę prieigą, NĮĮ gali nuspręsti neprašyti bendro finansavimo iš nevyriausybinių
organizacijų, atsakingų už veiksmų įgyvendinimą, ir visiškai finansuoti tam tikrus
atskirus veiksmus.
4.2.

Nefinansinė parama

Nefinansuojamoje veikloje gali būti leidžiama ir skatinama naudoti 2010–ųjų Europos
metų logotipą, jeigu tokia veikla visiškai atitinka Europos metų tikslus.
Nacionaliniu lygmeniu nefinansinę paramą NĮĮ teiks viešųjų ar privačių organizacijų
iniciatyvoms, rengiamoms nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu, jeigu šių
iniciatyvų rengėjai pateiks garantijų, kad veikla:
•

yra įgyvendinama 2010–ųjų Europos metų laikotarpiu (nuo 2010 m. sausio 1 d.
iki gruodžio 31 d.);
• padės pasiekti vieną ar daugiau Europos metų tikslų;
• yra suderinama su nacionaline strategija, kaip apibrėžta NP.
Veikla ar renginiai ES lygmeniu, pasižymintys stipria ES dimensija, daugiašaliu
pobūdžiu arba organizuojami nedalyvaujančiose šalyse, taip pat gali gauti nefinansinę
paramą. Tokiai veiklai bus išduodamas raštiškas leidimas naudoti logotipą ir su 2010–
aisiais Europos metais susijusi medžiaga, jeigu tokia veikla ar renginiai atitiks pirmiau
minėtas taisykles.
5.

PRAKTINIAI ASPEKTAI
5.1.

5.1.1.

Praktiniai nacionalinių programų rengimo aspektai
Siūloma nacionalinės programos struktūra

Siūloma NP struktūra yra pateikiama 1 priede.
NP, ne ilgesnė kaip 10 puslapių, turėtų apibrėžti:
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1.

2.

3.
4.

5.1.2.

Nacionalinį kontekstą ir spręstinus klausimus: pagrindines šalies problemas
kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, socialinės apsaugos ir socialinės
įtraukties nacionalinės strategijos prioritetus (įskaitant NVP). Galima pateikti
trumpą Europos metams tinkamų administracinių struktūrų ir laukiamo
poveikio bei rezultatų, susijusių su planuojama veikla, aprašymą.
Nacionaliniai 2010–ųjų Europos metų prioritetai ir jų atitiktis keturiems
pagrindiniams tikslams (teisių pripažinimo, bendros atsakomybės ir
dalyvavimo, sanglaudos, įsipareigojimo ir konkrečių veiksmų). Vertėtų
skatinti kūrybinius veiksmus, kurie įtrauktų skurdą patiriančius žmones.
Išsamią komunikacijos strategiją, įskaitant nacionalinį atidarymo renginį ir
tam skirtą tinklavietę kiekvienoje šalyje.
Konsultacijas su pilietine visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais:
asmenys, su kuriais buvo konsultuojamasi rengiant programą, kaip ir kada
buvo konsultuojamasi ir kokiu būdu jie dalyvaus įgyvendinant, stebint ir
vertinant programą.

5.

Pagrindines įgyvendinimo priemones: kvietimą teikti paraiškas, atrankos
procedūrą, dotacijų skyrimo kriterijus ir t. t. bei orientacinį tvarkaraštį.

6.

Orientacinį biudžetą su ES ir nacionalinio bendro finansavimo lėšomis.

7.

Europos metų veiklos stebėsenos ir vertinimo procesą.

Nacionalinių programų vertinimas
Komisija įvertins NP, vadovaudamasi sprendime išdėstytais principais, taip pat
šiame dokumente nustatytomis gairėmis. Visų pirma šios programos turėtų:
• atitikti Strateginiame pagrindų dokumente apibrėžtą struktūrą ir gaires;
• būti suderintos su tikslais (teisių pripažinimo, bendros atsakomybės ir
dalyvavimo, sanglaudos, įsipareigojimo ir konkrečių veiksmų), numatytais
sprendime;
• atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą ir planuojamos veiklos prieinamumą,
įskaitant prieinamumą skurdą patiriantiems asmenims ir asmenims su
negalia;
• turi būti parengtos po konsultacijų su atitinkamais suinteresuotaisiais
subjektais;
• integruoti dalyvavimo elementą į visus pasirinktus prioritetus;
• pateikti informaciją apie numatytą pasiūlytų iniciatyvų papildomumą
esamomis ES, nacionalinėmis ir subnacionalinėmis iniciatyvomis bei
ištekliais.
Tuomet Komisija patvirtins nacionalinę programą arba nutars patvirtinti su sąlyga,
kad bus atlikti pataisymai.
NP taps pagrindu detaliems veiksmams, naudojamu pasiūlymui dėl ES indėlio pagal
susitarimą dėl lėšų perdavimo, kurį NĮĮ siunčia Europos Komisijai, siekdama gauti
lėšų bendram finansavimui.
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(22 konstatuojamoji dalis). Nevienoda nacionalinio lygmens pažanga, skirtingos nacionalinės socialinės,
ekonominės ir kultūrinės situacijos ir visuomenei opūs klausimai rodo, kad didelę Europos metų veiklos
dalį reikia decentralizuoti, perkeliant į nacionalinį lygmenį pagal netiesioginio centralizuoto valdymo
sistemą Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkte ir jo įgyvendinimo taisyklėse nustatyta
tvarka.

5.1.3.

Praktinės priemonės
Žr. Metų įgyvendinimo tvarkaraštį, 3 priedą
– Pateikimo data: NĮĮ turėtų pateikti NP Komisijai iki 2009 m. gegužės 15 d.
– Kalba: siekiant palengvinti programų nagrinėjimo, priėmimo ir išplatinimo
procesą visose valstybėse narėse ir visiems suinteresuotiesiems subjektams,
Komisija reikalauja, kad nacionalinės programos būtų pateiktos nacionaline (ėmis) kalba (-omis) kartu su teksto anglų arba prancūzų kalbomis versija.
– Komisija patvirtina (pateikdama pastabas arba be pastabų) arba iš dalies ar
visiškai atmeta programą per vieną mėnesį nuo jos gavimo. Komisija gali
paprašyti papildomos informacijos iš NĮĮ. Ji nustato galutinį terminą, per kurį NĮĮ
turi pateikti atsakymą arba ginčyti pastabas.
– Komisija 2010 m. sausio mėn. su kiekviena NĮĮ pasirašo susitarimus dėl lėšų
perdavimo, remdamasi konkrečiais prašymais dėl finansavimo; šiuose
prašymuose turi būti numatyti atskiri veiksmai, kuriems bus taikomas bendras
finansavimas.
– Paskelbimas: kiekviena priimta NP bus skelbiama 2010–ųjų Europos metų
tinklavietėje. Be to, kiekviena dalyvaujanti šalis yra raginama didinti skaidrumą
ir matomumą, viešinant NP nacionaliniu lygmeniu. Tikimasi, kad NĮĮ šia proga
sukurs tinklavietę ar bent tinklalapį, skirtą 2010–iesiems Europos metams,
nacionalinėje tinklavietėje.

5.2.
5.2.1.

Finansinis ir administracinis valdymas
Valdymo procedūra

Sprendime numatyta netiesioginio centralizuoto valdymo sistema, kuri turi būti
naudojama nacionaliniu lygmeniu. Šią procedūrą įgyvendina NĮĮ, laikydamosi:
• 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento
(Finansinio reglamento)8 54 straipsnio 2 dalies c punkto ir 56 straipsnio 1
dalies, ir
• 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas)
Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas)
8

(OL L 248, 2002 9 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr.
1525/2007
(OL
L
343,
2007
12
27,
p.
9).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/R/02002R1605-20070101-en.pdf.
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Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo
finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, 35–41 straipsnių9.
Praktiškai biudžeto daliai, kuri turi būti valdoma netiesioginiu centralizuotu būdu,
Komisija perduoda NĮĮ biudžeto įgyvendinimo užduotis. Todėl valdydamos ES
lėšas, NĮĮ yra teisiškai saistomos Finansinio reglamento taisyklių.
Šis teisinis pagrindas, taikomas užduotims perduoti NĮĮ, apibrėžia kriterijus, kuriuos
turi atitikti pasiūlyta įstaiga. Iš esmės tokia įstaiga:
• turi būti nacionalinė viešojo sektoriaus įstaiga;
• šiai įstaigai turi būti taikomi tos valstybės narės įstatymai;
• turi pateikti pakankamas finansines garantijas;
• prieš vykdydama jai priskirtas užduotis, turi įdiegti vidaus kontrolės
sistemas, apskaitos sistemas ir dotacijų skyrimo procedūras, taip pat
viešųjų pirkimų procedūras;
• atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, kaip numatyta Finansinio
reglamento 56 straipsnyje; įstaigoje įdiegtos ir tinkamai veikia
nepriklausomo audito procedūros, vidaus kontrolės sistemos, įskaitant
įsipareigojimų dėl išlaidų patvirtinimo ir apskaitos atskyrimą; apskaitos
sistemos, pagal kurias Komisija galėtų patikrinti skirtų lėšų panaudojimą,
ir skaidrios viešųjų pirkimų ir dotacijų suteikimo procedūros, kurios yra
nediskriminuojančios, pašalina bet kokį interesų konfliktą ir yra
suderinamos atitinkamai su Finansinio reglamento V ir VI antraštinių dalių
nuostatomis bei užtikrina tinkamą metinį ex post iš biudžeto gaunamų lėšų
gavėjų paskelbimą pagal Finansinio reglamento 30 straipsnio 3 dalies
nuostatas.
NĮĮ turi turėti specifinį biudžetą ir pakankamai žmogiškųjų išteklių 2010–ųjų
Europos metų veiklai plėtoti. Siekiant užtikrinti tinkamą politinį pritarimą Europos
metų veiklai, Komisija ragina valstybes nares užtikrinti, kad NĮĮ darbuotojų darbo
stažas būtų tinkamo dydžio.

Kad būtų lengviau įvertinti NĮĮ, Komisija primygtinai rekomenduoja NĮĮ paskirti
įstaigas, kurios jau yra pasirašiusios susitarimus su Komisija valdyti ES lėšas,
skirtas programoms, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo ar kitoms ES
programoms, kurių lėšos valdomos netiesioginio centralizuoto valdymo būdu (pvz.,
nacionalinės agentūros, administruojančios mokymosi visą gyvenimą programas,
arba tarpininkaujančiosios institucijos, susijusios su ES komunikacija...).

9

(OL L 357, 2002 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB,
Euratomas)
Nr.
478/2007
(OL
L
111,
2007
4
28,
p.
13).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/R/02002R2342-20070501-en.pdf .
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5.2.2.

Kvietimas teikti paraiškas ir pasiūlymus
NĮĮ, Komisijos padedamos, turėtų parengti atskirus veiklos, kuri turi būti įtraukta į
NP, atrankos etapus paskelbdamos kvietimus teikti paraiškas ir/arba pasiūlymus
maždaug 2009 m. birželio mėn. Dalyvių tinkamumo, atrankos ir sutarčių sudarymo
kriterijai turi būti nustatomi pagal Bendrijos taisykles.
Paraiškos turi būti apsvarstytos ir projektai atrinkti iki 2009 m. spalio pabaigos.

5.2.3.

Paraiškos pateikimo Komisijai tvarka
Priedo II skyriaus 4, 5 ir 6 punktai. Kiekviena nacionalinė įgyvendinančioji įstaiga pateiks vieną
paraišką gauti Bendrijos finansavimą. Šioje paraiškoje gauti paramą bus aprašyta nacionalinė
Europos metų programa ir prioritetai bei siūlomi finansuoti veiksmai. Kartu su paramos paraiška
reikės pateikti išsamų biudžetą, kuriame turės būti parodytos bendros siūlomų veiksmų išlaidos ir
bendro finansavimo sumos bei šaltiniai. (...)
Dalyvaujančioms šalims skiriamos bendros paramos sumos priklausys nuo to, kiek nacionalinėje
Europos metų įgyvendinimo programoje tinkamai atsižvelgta į tikslus, nustatytus 2 straipsnyje (...) ir
išplėtotus Strateginiame pagrindų dokumente.
Komisija įvertins nacionalinių įgyvendinančiųjų įstaigų pateiktas paraiškas gauti Bendrijos
finansavimą, įskaitant patikrinimą, ar šios paraiškos atitinka 2 straipsnyje (...) nurodytus tikslus.
Prireikus, Komisija paprašo pakeisti minėtąsias paraiškas.

Kai Komisija patvirtins NĮĮ ir NP, kiekviena NĮĮ oficialiai pateiks pasiūlymą dėl
pinigų sumos, kurią Komisija turėtų patikėti NĮĮ pagal susitarimą dėl lėšų
perdavimo.
Paraiškoje turi būti aprašyta nacionalinė programa ir prioritetai, taip pat paaiškinta
individualių dotacijų suteikimo ar sutarčių sudarymo procedūra ir pateikta
finansuotinų veiklos projektų sąmata. Paraiškoje turėtų būti pateiktas tvarkaraštis ir
laikinasis biudžetas.
Biudžete turėtų būti nurodyta nacionalinio bendrojo finansavimo (mažiausiai 50 %)
šaltiniai ir formos. Šios bendrai finansuojamos lėšos turi būti skiriamos grynaisiais.
Tai reiškia faktines pajamas, finansinius srautus, kuriuos galima fiksuoti rašytinėse
kiekvienos NĮĮ, partnerių ar trečiųjų šalių atskaitomybės dokumentuose. Todėl
neleidžiami įnašai natūra, pavyzdžiui, trečiosios šalies nemokamai NĮĮ teikiamos
prekės ar paslaugos. Vis dėlto atlyginimai, viešosios valdžios administracijos
išmokami tarnautojams arba projektą įgyvendinantiems bendrovių ar organizacijų
darbuotojams, yra laikomi grynuoju įnašu, nes tai yra išlaidos, kurias galima aiškiai
nustatyti susijusios administracijos ar organizacijų atskaitomybės dokumentuose ir
kurių auditas atliekamas ex post, be apribojimų, taikomų asmens duomenims. Tokia
pat suma turi būti įrašoma į išlaidas.
Jei bendrą finansavimą teikia trečioji šalis, NĮĮ privalo pateikti raštą, patvirtinantį
šių lėšų sumą ir šaltinį.
Finansuotini projektai turi būti atrinkti laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d. Pagal Finansinį reglamentą, išlaidos, NĮĮ patirtos prieš pateikiant
paraišką, nėra finansuojamos. Komisija nepasirašys susitarimų dėl lėšų perdavimo
iki 2010 m. sausio mėn., nes projektai turi būti finansuojami iš 2010 m. ES
biudžeto.
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5.2.4.

Susitarimų dėl lėšų perdavimo pasirašymas
Tik pasirašius susitarimą dėl lėšų perdavimo, laikoma, kad Komisija patvirtino
išlaidas, įtrauktas į NĮĮ pasiūlymą: vien tik NĮĮ pasiūlymo pateikimas Komisijai nėra
laikomas patvirtinimu. Susitarimai dėl lėšų perdavimo turėtų būti pasirašyti kuo
anksčiau, labiausiai tikėtina, kad pirmomis 2010 m. savaitėmis.

5.2.5.

Išmokų mokėjimas
Pasirašius susitarimą dėl lėšų perdavimo, Komisija atlieka avansinį išmokų
mokėjimą, sudarantį 80 % viso apskaičiuoto EB finansavimo. Šis mokėjimas turi
būti atliktas 2010 m. vasarį.
Galutinis mokėjimas bus atliktas, įgyvendinus ir NĮĮ pranešus apie visus veiksmus,
įtrauktus į NP. Tuomet NĮĮ turi pateikti galutinę Europos metų ataskaitą iki
2011 m. kovo 31 d.
6.

STEBĖSENA IR VERTINIMAS
6.1.

6.1.1.

Stebėsena
Europos lygmeniu

Komisija organizuoja Bendrijos masto veiksmų ir nacionalinių programų veiksmų
stebėseną. Tai turi užtikrinti visų veiklos sričių darną parengimo ir įgyvendinimo
etapuose.
6.1.2.

Nacionaliniu lygmeniu
Nacionaliniu lygmeniu šis stebėsenos vaidmuo tenka NĮĮ, pageidautina, kad
dalyvautų kiti suinteresuotieji subjektai.
6.2.

Vertinimas

15 straipsnis. Komisija iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl šiame sprendime numatytų
veiksmų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo.

Vadovaujantis sprendimo 15 straipsniu, 2010–ųjų Europos metų veikla kovojant su
skurdu ir socialine atskirtimi turi būti nuolat vertinama.
Komisija, pagal sutartį, perduos įsipareigojimus atlikti nuolatinį vertinimą
nepriklausomai organizacijai. Vertinimo procesas bus pradėtas 2010 m. pradžioje,
siekiant pristatyti tarpinius rezultatus 2010 m. ir galutinius rezultatus 2011 m.
viduryje.
Šio proceso tikslai yra įvertinti:
•
•

ar 2010–aisiais Europos metais pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus
Europos ir nacionaliniu lygmenimis;
konkrečių Europos metų organizavimo tikslą, atsižvelgiant į kitas dabartines
Bendrijos iniciatyvas ir priemones, skirtas kovoti su skurdu ir skatinti
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socialinę įtrauktį, įskaitant Europos socialinės apsaugos ir socialinės
integracijos strategiją;
• plačios informacinės ir skatinimo kampanijos ES lygmeniu tikslą, įskaitant
pasirinktos veiklos tinkamumą ir tikslines grupes;
• papildomą naudą, sukurtą Europos metais, įskaitant tarp įvairių dalyvių ir
intervencijos sričių sukurtas sinergijas ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos
lygmenimis.
Nuolatinio vertinimo metu taip pat svarstomi įvairūs 2010–ųjų Europos metų
aspektai ir veikla Europos ir nacionaliniu lygmenimis. Šis procesas apima:
•

ES lygmens veiksmus, daug dėmesio skiriant informacinėms ir skatinimo
kampanijoms;
• nacionalinius veiksmus;
• bet kuriuos kitus veiksmus (pvz., projektus, gaunančius moralinę 2010–ųjų
Europos metų paramą;
• stebėsenos sistemą ir Komisijos lygmeniu įdiegtas sistemas, įskaitant
Konsultacinį komitetą, pagrindinius suinteresuotuosius subjektus bei ad hoc
tarnybų grupę;
• NĮĮ ir atitinkamas nacionalines programas.
Be to, nemažai pavienių tyrimų bus atliekami kai kuriose ES šalyse.
Po atrankos procedūros NĮĮ bus informuotos, kas atliks 2010–ųjų Europos metų
nuolatinį vertinimą. Tikimasi, kad NĮĮ ir jų darbuotojai imsis reikiamų veiksmų,
kurie skatintų geriausią įmanomą bendradarbiavimą su vertinimo grupe, ir pateiks
jai visą prašomą informaciją.
1 priedas. Siūloma nacionalinės programos struktūra
2 priedas. Maksimali kiekvienai šaliai skiriama ES lėšų suma
3 priedas. Metų įgyvendinimo tvarkaraštis
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1 PRIEDAS. SIŪLOMA NACIONALINĖS PROGRAMOS STRUKTŪRA

1.

NACIONALINIS KONTEKSTAS: SPRĘSTINOS PROBLEMOS (1 puslapis)
1.1

Problemos ir nacionalinė kovos su skurdu strategija

1.2

Administracinė struktūra

2. NACIONALINĖ PROGRAMA, įskaitant KOMUNIKACIJOS STRATEGIJĄ
(5 puslapiai)
2.1

2010–ųjų Europos metų veikla
Kaip bus siekiama 2010–ųjų Europos metų tikslų (teisių pripažinimo, bendros
atsakomybės ir dalyvavimo, sanglaudos, įsipareigojimo ir konkrečių veiksmų)
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Kokių tikimasi rezultatų ir
kokio poveikio nacionalinei programai?

2.2

Komunikacijos strategija, įskaitant atidarymo renginį, tinklavietę ir
nacionalinę kampaniją

2.3

Lyčių aspekto integravimas: kaip jis įtrauktas į kiekvieną skyrių ir
veiklą

2.4

Veiksmų prieinamumas

3.
KONSULTACIJOS
SU
PILIETINE
SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS (1 puslapis)

VISUOMENE

3.1

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

3.2

Konsultacijų procesas, jo rezultatai ir tolesnės priemonės

IR

4. ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (1 puslapis)
4.1
Kvietimas teikti paraiškas, dotacijų skyrimo kriterijai, atrankos
procedūra ir t. t.
4.2

Orientacinis tvarkaraštis

5. ORIENTACINIS BIUDŽETAS (1 puslapis)
6. STEBĖSENOS IR VERTINIMO MECHANIZMAI (1 puslapis)
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2 PRIEDAS. MAKSIMALI KIEKVIENAI ŠALIAI SKIRIAMA ES LĖŠŲ SUMA
(*)
(laikinas biudžeto padalijimas, paremtas dabartinių 27 valstybių narių dalyvavimu, t. y.
neatsižvelgiant į galimą kitų šalių, kurių sąrašas pateiktas sprendimo 11
straipsnyje, dalyvavimą)
Pakoreguota procentinė dalis,
siekiant garantuoti minimalų
120 000 eurų įnašą

Maksimali ES
bendro
finansavimo lėšų
suma

Balsų svarumas
Taryboje

eurais

%

%

Austrija

255 155

2,90

2,84 %

Belgija

307 329

3,48

3,41 %

Bulgarija

255 155

2,90

2,84 %

Kipras

120 000

1,16

1,33 %

Čekijos Respublika

307 329

3,48

3,41 %

Danija

176 894

2,03

1,97 %

Estija

120 000

1,16

1,33 %

Suomija

176 894

2,03

1,97 %

Prancūzija

750 807

8,41

8,34 %

Vokietija

750 807

8,41

8,34 %

Graikija

307 329

3,48

3,41 %

Vengrija

307 329

3,48

3,41 %

Airija

176 894

2,03

1,97 %

Italija

750 807

8,41

8,34 %

Latvija

120 000

1,16

1,33 %

Lietuva

176 894

2,03

1,97 %

Liuksemburgas

120 000

1,16

1,33 %

Malta

120 000

0,87

1,33 %

Lenkija

698 634

7,83

7,76 %

Portugalija

307 329

3,48

3,41 %

Rumunija

359 503

4,06

3,99 %

Slovakija

176 894

2,03

1,97 %

Slovėnija

120 000

1,16

1,33 %

Ispanija

698 634

7,83

7,76 %

Švedija

255 155

2,90

2,84 %

Olandija

333 416

3,77

3,70 %

Jungtinė Karalystė

750 807

8,41

8,34 %

9 000 000

100,00

100,00

Šalis

Iš viso

(*) Valstybės narės privalo suteikti ne mažesnę sumą kaip ES įnašas
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3 PRIEDAS. METŲ ĮGYVENDINIMO TVARKARŠTIS

2008 m. spalis
Konsultacijos dėl Strateginio pagrindų dokumento su valstybėmis narėmis ir atitinkamais
ES lygmens suinteresuotaisiais subjektais.
2008 m. lapkritis / gruodis
Valstybės narės
• Nacionalinių įgyvendinančiųjų įstaigų (NĮĮ) (su patvirtintais gebėjimais valdyti
ES lėšas) skyrimo tvarka
• Pasiruošimas valstybės narės atstovo skyrimo į Konsultacinį komitetą procedūrai
(pageidautina, kad atstovu būtų paskirtas nacionalinis Europos metų
koordinatorius)
• Nacionalinių suinteresuotųjų subjektų nustatymas
Komisija
• Įgaliojimų vykdyti ES informacinę ir žiniasklaidos kampaniją ir vertinimą
parengimas
2009 m. sausis / vasaris
Valstybės narės
•
•
•

NĮĮ skyrimas (su patvirtintais gebėjimais valdyti ES lėšas) (iki sausio 15 d.)
Konsultacinio komiteto narių skyrimas (turinčių gebėjimų koordinuoti ir vesti
kampaniją šalies lygmeniu) (iki sausio 15 d.)
NĮĮ turi nustatyti prioritetus ir konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais dėl
nacionalinių programų projektų

Komisija
•

NĮĮ patvirtinimas (vasario pabaigoje)

2009 m. kovas / balandis
Valstybės narės
•

Nacionalinių programų rengimas, bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais
subjektais

Komisija
•
•

Pirmasis ES suinteresuotųjų subjektų susitikimas, po kurio vyks pirmasis
Konsultacinio komiteto susirinkimas
Sutarties sudarymas dėl ES lygmens žiniasklaidos kampanijos ir vertinimo
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•
•

Konferencijos dėl „Socialinės atskirties ir žiniasklaidos“ rengimas
2010 m. Finansinio sprendimo rengimas

2009 m. gegužė / birželis
Valstybės narės
•
•

Nacionalinių programų siuntimas Komisijai (gegužės 15 d.)
Kvietimų teikti paraiškas vykdyti veiklą rengimas

Komisija
•
•

Patvirtinimas ar reikalavimas pakeisti nacionalines programas (birželio pabaiga)
Parama NĮĮ

Pasirinktas sutarties vykdytojas privalo parengti nacionalines kampanijas ir užmegzti
ryšius su žiniasklaida
2009 m. liepa / rugsėjis
Valstybės narės
• Nacionalinės žiniasklaidos kampanijos rengimas
Komisija
• 2010 m. Finansinio sprendimo priėmimas
• Pasirengimas Atidarymo konferencijai (pirmininkauja Ispanija, 2010 m. sausis)
2009 m. spalis / lapkritis
Valstybės narės
• 2010–ųjų Europos metų projektų atranka
• NĮĮ pasiūlymo dėl ES bendro finansavimo parengimas
Komisija
• Konferencija dėl „Socialinės atskirties ir žiniasklaidos“
• Antrasis ES suinteresuotųjų subjektų susitikimas ir antrasis Konsultacinio
komiteto susirinkimas
2009 m. gruodis
Valstybės narės
• Nacionalinių paraiškų pateikimas Komisijai (iki 2009 m. gruodžio 10 d.)
Komisija
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• NĮĮ paraiškų dėl ES bendro finansavimo vertinimo pradžia
• Galutinis pasirengimas Atidarymo konferencijai (pirmininkauja Ispanija, 2010 m.
sausis)
2010 m. sausis / vasaris
Valstybės narės
• Dalyvavimas ES atidarymo konferencijoje Ispanijoje
• Atidarymo renginiai kiekvienoje šalyje
Komisija
• Atidarymo konferencija (pirmininkauja Ispanija)
• NĮĮ paraiškų dėl ES bendro finansavimo vertinimo pabaiga
• Finansiniai įsipareigojimai
• Susitarimų dėl lėšų perdavimo pasirašymas su NĮĮ
• Pirmųjų įmokų NĮĮ mokėjimas
2010 m. kovas / balandis
Valstybės narės
• 2010–ųjų Europos metų veiklos pradžia
Komisija
• Trečiasis ES suinteresuotųjų subjektų susitikimas ir Konsultacinio komiteto
susirinkimas
2010 m. lapkritis / gruodis
• Uždarymo konferencija (pirmininkauja Belgija)
• Ketvirtasis ES suinteresuotųjų subjektų susitikimas ir Konsultacinio komiteto
susirinkimas
2011 m.
• 2010–ųjų Europos metų vertinimas ir kiekvienos valstybės narės galutinės
ataskaitos pateikimas
• Galutiniai 2010–ųjų Europos metų mokėjimai (2011 m. kovas)
• Valstybės narės ir Komisija: toliau plėtoja 2010–aisiais Europos metais pasiektą
pažangą, siekiant socialinę įtrauktį įgyvendinti konkrečiais veiksmais
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• Penktasis ES suinteresuotųjų subjektų susitikimas ir Konsultacinio komiteto
susirinkimas
• Galutinė bendra Europos metų ataskaita
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