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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Budoucí program Občanství, práva a hodnoty by měl přispět k zahájení dialogu mezi 

Evropany, posílit vzájemné porozumění v době, kdy Evropa zažívá silný vzestup netolerance, 

která zpochybňuje pocit sounáležitosti se společným prostorem. 

Zpravodajka uznává úsilí Evropské komise o vzájemné synergie zohledňující, že se 

pohybujeme v kontextu restriktivního rozpočtu.  

Domnívá se nicméně, že více než kdykoli jindy je třeba posílit místo vyhrazené původnímu 

programu Evropa občanů, jehož přidaná hodnota se projevuje, když jde o to prosazovat účast 

občanů, posílit pocit společné příslušnosti, povzbudit občany k účasti a k jejich 

demokratickému zapojení. Tento program prokázal svoji užitečnost a přispěl k lepšímu 

poznání evropských otázek, a mohl by mít z těchto důvodů kladný vliv na zájem evropských 

občanů o příští evropské volby.  

V této souvislosti zpravodajka lituje, že z názvu programu zmizel velmi symbolický pojem 

občanství, a navrhuje proto, aby byl znovu zaveden. 

Kromě toho považuje za nezbytné hájit program, který by měl rozpočet odpovídající výzvám, 

jež před ním stojí, a navrhuje proto navýšit rozpočet složky B  – Zapojení a účast občanů, za 

který odpovídá. Navrhovaný rozpočet je totiž velmi nedostatečný vůči tomu, co Evropský 

parlament přislíbil vykonat. Rovněž se navrhuje posílit výši položky věnované zapojení 

občanů a vyčlenit na ni rozpočet ve výši 500 milionů EUR, což odpovídá stěží jednomu euru 

na evropského občana. Jde o to hájit evropský program, jenž by byl dostupný všem občanům, 

kteří usilují o silnou Evropu a jdou proti proudu různých nacionalismů a v duchu znovu 

potvrzené solidarity. 

Protože si je zpravodajka vědoma, že je třeba podporovat aktivity na uchování připomínky 

minulých událostí, které vedly k budování Evropské unie, a lépe pochopit přítomnost, 

abychom společně pokračovali i v budování budoucnosti, navrhuje rozvíjet činnosti spojené s 

uchováním historické paměti, jež by připomínaly důležitost zásad a hodnot, na nichž spočívá 

EU.  

Dále, s ohledem na omezené rozpočtové prostředky věnované na tento program, se 

zpravodajka domnívá, že není vhodné umožnit Komisi využívat tyto prostředky na 

institucionální komunikaci o politických prioritách EU za situace, kdy komunikační útvary 

Komise mají již dostatek prostředků pro provádění tohoto druhu činností. 

Vítá zřízení nástroje na podporu organizací občanské společnosti v EU podporujících 

základní hodnoty na místní úrovni, na podporu otevřených a demokratických společností 

podporujících začlenění, přičemž zdůrazňuje, že je třeba hájit konkrétní projekty vyvinuté 

řadovými občany v jejich komunitě, jež jsou nezbytné pro každodenní fungování Evropy. 

Zejména zdůrazňuje, že je třeba, aby byl tento program zpřístupněn osobám se zdravotním 

postižením. 

Pokud jde o otevření programu přidruženým třetím zemím, domnívá se, že by to pro část 

„zapojení občanů“ nebylo vhodné, neboť možnosti pro činnost občanů ve členských státech 

jsou často omezené a vedou ke frustraci četných uchazečů, jejichž projekt nemohl být přes 

jejich snahu přijat.  
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Sdílí také návrh Komise rozšířit nástroj vnitrostátních kontaktních míst, která již prokázala 

svoji užitečnost v rámci programu Evropa občanů, pro lepší podporu předkladateli projektů v 

jejich krocích a trvá v tomto ohledu na tom, aby byly zmiňovány v tomto nařízení.  

Zpravodajka navrhuje, aby byly pracovní programy Komisí přijímány prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci, nikoli prostřednictvím prováděcích aktů, jak Komise uvádí ve svém 

návrhu. 

Celkově zpravodajka vítá přístup navržený Komisí, zejména změnu právního základu, jež by 

tak Evropskému parlamentu umožnila hrát jeho úlohu spolunormotvůrce. Připomíná, že za 

tímto programem jsou četné projekty občanů, jež je zásadně důležité v přítomnosti podpořit a 

do budoucna povzbudit. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, 

kterým se zavádí program Práva a hodnoty kterým se zavádí program Evropa občanů, 

práv a hodnot 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2, 

čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, články 24, 167 

a 168 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2, 

čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, články 24, 167 

a 168 této smlouvy a článek 11 Smlouvy o 

Evropské unii, 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na Listinu základních práv 

Evropské unie, 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Podle článku 2 Smlouvy o 

Evropské unii „Unie je založena na 

hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 

svobody, demokracie, rovnosti, právního 

státu a dodržování lidských práv, včetně 

práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty 

jsou společné členským státům ve 

společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, 

spravedlností, solidaritou a rovností žen a 

mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem 

Unie je podporovat mír, své hodnoty a 

blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné 

„respektuje svou bohatou kulturní a 

jazykovou rozmanitost a dbá na zachování 

a rozvoj evropského kulturního dědictví“. 

Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a 

vyjádřeny v právech, svobodách a 

zásadách zakotvených v Listině základních 

práv Evropské unie. 

(1) Podle článku 2 Smlouvy o 

Evropské unii „Unie je založena na 

hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 

svobody, demokracie, rovnosti, právního 

státu a dodržování lidských práv, včetně 

práv příslušníků menšin“. Zejména podle 

Všeobecné deklarace lidských práv a 

Listiny základních práv Evropské unie je 

lidská důstojnost základem všech 

nezcizitelných lidských práv. Tyto zásady 

a “hodnoty jsou společné členským státům 

ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, 

spravedlností, solidaritou a rovností žen a 

mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem 

Unie je podporovat mír, své hodnoty a 

blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné 

„respektuje svou bohatou kulturní a 

jazykovou rozmanitost a dbá na zachování 

a rozvoj evropského kulturního dědictví“. 

Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a 

vyjádřeny v právech, svobodách a 

zásadách zakotvených v Listině základních 

práv Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 

nadále prosazovány a posilovány a sdíleny 

mezi občany a obyvateli a stát se 

středobodem projektu EU. Proto se v 

rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro 

spravedlnost, práva a hodnoty, který bude 

zahrnovat programy Práva a hodnoty a 

Spravedlnost. V době, kdy evropské 

společnosti čelí extremismu, radikalismu 

a rozkolům, je nanejvýš důležité 

prosazovat, posilovat a bránit 

spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská 

práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, 

demokracii, rovnost a právní stát. Bude to 

mít zásadní a bezprostřední dopad na 

politický, sociální, kulturní a hospodářský 

život v Unii. Jako součást nového fondu 

bude program Spravedlnost i nadále 

podporovat další rozvoj unijního prostoru 

práva a přeshraniční spolupráci. Program 

Práva a hodnoty spojí dohromady program 

Práva, rovnost a občanství na období 2014 

až 2020 zavedený nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a 

program Evropa pro občany zavedený 

nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále 

jen „předchozí programy“). 

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 

nadále prosazovány, posilovány a sdíleny 

mezi občany a obyvateli a stát se 

středobodem projektu EU. Proto by měl být 

v rozpočtu Unie vytvořen nový Fond pro 

spravedlnost, práva a hodnoty, který bude 

zahrnovat program Evropa občanů, práv a 

hodnot aprogram Spravedlnost. V době, 

kdy evropská společnost čelí celé řadě 

výzev, mimo jiné extremismu, radikalismu 

a rozdělení, a v některých zemích vidíme 

stále zřetelnější ústup od zásad právního 

státu, je více než kdy jindy důležité 

propagovat, posilovat a bránit 

spravedlnost, práva a hodnoty EU, jako 

jsou lidská práva, včetně práv příslušníků 

menšin, dětí a mladých lidí, pluralismus, 

tolerance, úcta k lidské důstojnosti, 

svoboda, demokracie, rovnost, solidarita a 

právní stát. Program Evropa občanů, práv 

a hodnot spojí dohromady program Práva, 

rovnost a občanství na období 2014 až 

2020 zavedený nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a 

program Evropa pro občany zavedený 

nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále 

jen „předchozí programy“). 

__________________ __________________ 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 

2013, kterým se zavádí program Práva, 

rovnost a občanství na období 2014 až 

2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62). 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 

2013, kterým se zavádí program Práva, 

rovnost a občanství na období 2014 až 

2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62). 

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 

14. dubna 2014, kterým se zavádí program 

„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 

(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3). 

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 

14. dubna 2014, kterým se zavádí program 

„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 

(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3). 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 

hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 

financování se budou zaměřovat 

přednostně na osoby a subjekty, které 

přispívají k tomu, aby naše společné 

hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 

živoucí a dynamické. Konečným cílem je 

podpořit a zachovat právem se řídící, 

spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 

společnost. To zahrnuje dynamickou 

občanskou společnost podněcující 

demokratickou, občanskou a společenskou 

účast obyvatel a podporování bohaté 

rozmanitosti evropské společnosti, 

založené na naší společné historii a 

paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské 

unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými 

způsoby občanům a reprezentativním 

sdružením možnost projevovat a veřejně 

vyměňovat své názory na všechny oblasti 

činnosti Unie. 

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 

hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 

financování se budou zaměřovat 

přednostně na osoby a subjekty, které 

přispívají k realizaci našich společných 

zásad a hodnot, našich práv a zvýraznění 

bohatství naší rozmanitosti. Konečným 

cílem je zachovat právem se řídící, 

rovnoprávné, spravedlivé, tolerantní, 

inkluzivní, pluralistické a demokratické 

společnosti. Cílem financovaných aktivit 

by mělo být podporovat a posilovat aktivní 
občanskou společnost a nabádat k 

demokratické, občanské, kulturní a 

sociální účasti na základě společných 

hodnot, historie, paměti, kulturního 

dědictví a kořenů. Článek 11 Smlouvy o 

Evropské unii dále uvádí, že orgány 

udržují otevřený, transparentní a 

pravidelný dialog s občanskou společností 

a dávají vhodnými způsoby občanům a 

reprezentativním sdružením možnost 

projevovat a veřejně vyměňovat své názory 

na všechny oblasti činnosti Unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Program Práva a hodnoty (dále jen 

„program“) by měl umožnit rozvoj 

součinnosti za účelem řešení problémů, 

které jsou společné v souvislosti s 

prosazováním a ochranou hodnot a 

dosažením kritického rozměru pro zajištění 

hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se 

toho dosáhnout tím, že se bude navazovat 

na kladné zkušenosti z předchozích 

programů. Tím bude umožněno plné 

využití potenciálu součinnosti za účelem 

účinnější podpory oblastí politiky, na něž 

se program vztahuje, a zvýšení jejich 

(4) Program Evropa občanů, práv a 

hodnot (dále jen „program“) by měl 

umožnit rozvoj součinnosti za účelem 

řešení problémů, které jsou společné v 

souvislosti s prosazováním a ochranou 

hodnot, aktivním občanstvím a výchovou k 

evropskému občanství a v souvislosti s 

dosažením kritického rozměru pro zajištění 

hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se 

toho dosáhnout tím, že se bude navazovat 

na kladné zkušenosti z předchozích 

programů, které se nyní slučují v nový 

program. Tím bude umožněno plné využití 
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potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento 

program účinný, měl by zohledňovat 

zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich 

rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní 

potřeby prostřednictvím uzpůsobených 

přístupů. 

potenciálu součinnosti za účelem účinnější 

podpory oblastí politiky, na něž se program 

vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu 

oslovit lidi. Má-li být tento program 

účinný, měl by zohledňovat zvláštní 

povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné 

cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby a 

věnovat zvláštní pozornost mnohojazyčné 

povaze Unie a potřebě začlenit mladé lidi, 

nedostatečně zastoupené a znevýhodněné 

skupiny, jako jsou lidé se zvláštními 

potřebami, migranti, uprchlíci a žadatelé 

o azyl, a to prostřednictvím uzpůsobených 

přístupů. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Článek 17 Smlouvy o fungování 

Evropské unie stanoví, že má probíhat 

dialog mezi EU a církvemi a v něm 

uvedenými organizacemi. Uznává jejich 

zvláštní přínos k podpoře ochrany a 

prosazování základních lidských práv, což 

znamená, že by jim měl být poskytnut 

stejný přístup k příslušným možnostem 

financování, jako jsou možnosti, které 

program poskytuje organizacím občanské 

společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Je zapotřebí nejrůznějších opatření 

a koordinovaného úsilí, aby se Evropská 

unie přiblížila svým občanům. Propojení 

občanů při projektech partnerství měst 

nebo sítí měst a podporování organizací 

občanské společnosti v oblastech 

(5) Je zapotřebí nejrůznějších opatření 

a koordinovaného úsilí zaměřených na 

vyvážené zeměpisné rozložení, aby se 

Evropská unie přiblížila svým občanům a 

aby se posílila demokratická účast a 

postavení občanů tak, aby využívali svých 
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pokrytých programem přispěje ke zvýšení 

angažovanosti občanů ve společnosti a v 

konečném důsledku k jejich zapojení do 

demokratického života Unie. Také činnosti 

na podporu vzájemného porozumění, 

rozmanitosti, dialogu a respektování 

druhých podpoří pocit sounáležitosti 

a evropské identity, založený na společném 

porozumění evropským hodnotám, kultuře, 

dějinám a dědictví. Zejména je důležité 

prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii 

a hodnotám Unie u občanů 

nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k 

jejich odlehlosti a vzdálenosti od 

kontinentální Evropy. 

práv souvisejících s evropským 

občanstvím. Propojení občanů při 

projektech partnerství měst nebo sítí měst a 

podporování organizací občanské 

společnosti na místní, regionální, 

celostátní a nadnárodní úrovni v 

oblastech pokrytých programem přispěje 

ke zvýšení angažovanosti občanů ve 

společnosti a v konečném důsledku k jejich 

aktivnímu zapojení do demokratického 

života Unie i do utváření její politické 

agendy. Také činnosti na podporu 

vzájemného porozumění, mezikulturního 

dialogu, kulturní a jazykové rozmanitosti, 

usmíření, sociálního začlenění a 

respektování druhých podpoří pocit 

sounáležitosti s Unií a společného 

občanství v rámci evropské identity 

založený na společném porozumění 

evropským hodnotám, kultuře, dějinám 

a dědictví. Zejména je důležité prosazovat 

větší pocit sounáležitosti k Unii a 

hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších 

regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a 

vzdálenosti od kontinentální Evropy. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Rostoucí pluralita a globální 

migrační hnutí zvyšují význam 

mezikulturního a mezináboženského 

dialogu v našich společnostech. Program 

by měl plně podporovat mezikulturní 

a mezináboženský dialog jako součást 

sociálního souladu v Evropě a klíčový 

prvek podpory sociálního začlenění 

a soudržnosti. Zatímco mezináboženský 

dialog by mohl pomoci zdůraznit pozitivní 

přínos náboženství k sociální soudržnosti, 

v důsledku náboženské negramotnosti 

hrozí, že se vytvoří podmínky pro 

zneužívání náboženského cítění mezi 

obyvatelstvem. Program by proto měl 
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podporovat projekty a iniciativy, které 

rozvíjejí náboženskou gramotnost, 

podporují mezináboženský dialog 

a vzájemné porozumění. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Činnosti související s posilováním 

historického povědomí a kritického 

pohledu na historickou paměť Evropy jsou 

nutné k tomu, aby si občané byli vědomi 

společné historie coby základu společné 

budoucnosti, morálního účelu a sdílených 

hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit 

význam historických, kulturních 

a mezikulturních aspektů, jakož i vazby 

mezi historickým povědomím 

a vytvářením evropské identity a pocitu 

sounáležitosti. 

(6) Činnosti související s posilováním 

historického povědomí a kritického a 

tvůrčího pohledu na historickou paměť 

Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané, 

zejména pak mladí lidé, byli vědomi své 

společné historie coby základu společné 

budoucnosti. S cílem podpořit společný 

základ vycházející ze sdílených hodnot, 

solidarity, rozmanitosti a míru je zapotřebí 

rovněž zohlednit význam historických, 

sociálních, kulturních a mezikulturních 

aspektů, tolerance a dialogu, jakož i vazby 

mezi historickým povědomím 

a vytvářením evropské identity a pocitu 

sounáležitosti. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Program hraje klíčovou úlohu při 

podpoře rozvoje společného smyslu pro 

evropskou identitu a při zviditelňování 

příležitostí, které přináší členství v Unii, 

jako protiopatření proti 

„euroskepticismu“ a protievropským 

politickým silám, které zpochybňují 

samotnou existenci evropského projektu. 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Občané by také měli mít větší 

povědomí o svých právech vycházejících z 

občanství Unie a měli by mít pozitivní 

náhled na život, cestování, studování, práci 

a dobrovolnickou činnost v jiném členském 

státě a také by měli mít pocit, že mohou 

požívat a uplatňovat svá práva spojená s 

občanstvím a spolehnout se na rovný 

přístup k právům a na vymahatelnost a 

ochranu svých práv bez jakékoliv 

diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části 

Unie. Je třeba podporovat občanskou 

společnost, a zajistit tak prosazování a 

ochranu společných hodnot EU a 

zvyšování povědomí o těchto hodnotách 

podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím 

rovněž přispět k účinnému požívání práv v 

rámci práva Unie. 

(7) Občané by také měli mít větší 

povědomí o svých právech vycházejících 

z občanství Unie a měli by mít pozitivní 

náhled na život, cestování, studování, 

hlasování, přístup k veřejným službám, 

účast na kulturních výměnách a 

dobrovolnickou činnost v jiném členském 

státě. Měli by mít pocit, že se mohou 

účastnit rozhodovacího procesu Unie, a 

uvědomovat si, že jej mohou ovlivňovat a 

že mohou důvěřovat tomu, že je vůči nim 

uplatňován rovný přístup a že jejich práva 

jsou plně vymahatelná a chráněná, aniž 

by docházelo k diskriminaci, bez ohledu 

na to, v jaké části Unie se nacházejí. Je 

třeba podporovat občanskou společnost na 

všech úrovních, a zajistit tak prosazování a 

ochranu společných hodnot Unie a 

zvyšování povědomí o těchto hodnotách 

podle článku 2 Smlouvy o EU s cílem 

zajistit účinné požívání práv v rámci práva 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) V usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o 

svědomí Evropy a totalitě a v závěrech 

Rady ze zasedání ve dnech 9. a 10. června 

2011 o povědomí o zločinech spáchaných 

totalitními režimy v Evropě se zdůrazňuje 

význam uchování vzpomínek na minulost 

v živé paměti jako prostředku k utváření 

společné budoucnosti a je vyzdvižena 

úloha Unie při zprostředkovávání, sdílení 

a podpoře kolektivní paměti týkající se 
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těchto zločinů, a to i z hlediska oživení 

společné evropské pluralitní a 

demokratické identity. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Překážky související s postoji a 

prostředím i nedostatečná přístupnost 

zabraňuje zapojení osob se zdravotním 

postižením do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními. Osoby 

se zdravotním postižením se potýkají s 

překážkami, jež jim brání mimo jiné v 

přístupu na trh práce, ve využívání výhod 

inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v 

možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu 

vyloučení, v přístupu ke kulturním 

iniciativám a k médiím nebo ve využívání 

jejich politických práv. Jako signatář 

Úmluvy Organizace spojených národů o 

právech osob se zdravotním postižením se 

Unie spolu se všemi svými členskými státy 

zavázala podporovat, chránit a zajišťovat 

plné a rovné požívání všech lidských práv 

a základních svobod všemi osobami se 

zdravotním postižením. Ustanovení 

Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením se stala nedílnou součástí 

právního řádu Unie. 

(12) Překážky související s postoji a 

prostředím i nedostatečná přístupnost 

zabraňuje zapojení osob se zdravotním 

postižením do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními. Osoby 

se zdravotním postižením se potýkají s 

překážkami, mimo jiné pokud jde o přístup 

na trh práce, využívání výhod inkluzivního 

a kvalitního vzdělávání, možnost vyhnout 

se chudobě a sociálnímu vyloučení, přístup 

ke kultuře, kulturním iniciativám a k 

médiím a využívání jejich politických 

práv. Jako signatář Úmluvy Organizace 

spojených národů o právech osob se 

zdravotním postižením se Unie spolu se 

všemi svými členskými státy zavázala 

podporovat, chránit a zajišťovat plné a 

rovné požívání všech lidských práv a 

základních svobod všemi osobami se 

zdravotním postižením. Ustanovení 

Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením se stala nedílnou součástí 

právního řádu Unie. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Článek 24 SFEU ukládá 

Evropskému parlamentu a Radě, aby 

přijaly ustanovení o postupech a 

podmínkách požadovaných pro předložení 

občanské iniciativy ve smyslu článku 11 

(14) Článek 24 SFEU ukládá 

Evropskému parlamentu a Radě, aby 

přijaly ustanovení o postupech a 

podmínkách požadovaných pro předložení 

občanské iniciativy ve smyslu článku 11 
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Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu 

přijetím nařízení Evropského parlamentu 

a Rady článek [(EU) č. 211/201114]. 

Program by měl podporovat financování 

technické a organizační podpory k 

provedení nařízení [(EU) č. 211/2011], 

čímž podpoří výkon práva navrhovat 

iniciativy ze strany občanů a podpoří 

evropské občanské iniciativy. 

Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu 

přijetím nařízení Evropského parlamentu 

a Rady článek [(EU) č. 211/201114]. 

Program by měl podporovat a propagovat 

uplatňování jejich práva navrhovat 

evropské občanské iniciativy a připojovat 

se k takovým iniciativám, a to podporou – 

v rámci složky Rovnost a práv – 

financování technické a organizační 

podpory k provedení nařízení [(EU) č. 

211/2011]. 

__________________ __________________ 

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o 

občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o 

občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V souladu s akty Unie o rovném 

zacházení zřizují členské státy nezávislé 

subjekty pro prosazování rovného 

zacházení obecně známé jako „orgány pro 

rovné zacházení“ za účelem boje proti 

diskriminaci založené na rase a etnickém 

původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské 

státy však šly nad rámec těchto požadavků 

a zajistily, aby se orgány pro rovné 

zacházení rovněž mohly zabývat 

diskriminací založenou na jiných 

důvodech, jako je věk, sexuální orientace, 

náboženské vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotní postižení, či jiných důvodech. 

Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou 

úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování 

účinného uplatňování právních předpisů 

týkajících se rovného zacházení, a to 

zejména prostřednictvím poskytování 

nezávislé pomoci obětem diskriminace, 

provádění nezávislých průzkumů ohledně 

diskriminace, zveřejňování nezávislých 

zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv 

(17) V souladu s akty Unie o rovném 

zacházení zřizují členské státy nezávislé 

subjekty pro prosazování rovného 

zacházení obecně známé jako „orgány pro 

rovné zacházení“ za účelem boje proti 

diskriminaci založené na rase a etnickém 

původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské 

státy však šly nad rámec těchto požadavků 

a zajistily, aby se orgány pro rovné 

zacházení rovněž mohly zabývat 

diskriminací založenou na jiných 

důvodech, jako je jazyk, věk, sexuální 

orientace, náboženské vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných 

důvodech. Orgány pro rovné zacházení 

hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti 

a zajišťování účinného uplatňování 

právních předpisů týkajících se rovného 

zacházení, a to zejména prostřednictvím 

poskytování nezávislé pomoci obětem 

diskriminace, provádění nezávislých 

průzkumů ohledně diskriminace, 

zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání 
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otázkách souvisejících s diskriminací v 

jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby 

byla práce orgánů pro rovné zacházení 

koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 

vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou 

vnitrostátní subjekty pro prosazování 

rovného zacházení, jak stanoví směrnice 

Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. EQUINET 

má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný 

subjekt, který zajišťuje koordinaci činností 

mezi orgány pro rovné zacházení. Tato 

koordinační činnost sítě EQUINET je 

klíčová pro řádné provádění 

antidiskriminační právních předpisů Unie v 

členských státech a program by ji měl 

podporovat. 

doporučení o jakýchkoliv otázkách 

souvisejících s diskriminací v jejich zemi. 

V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce 

orgánů pro rovné zacházení koordinována 

na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť 

EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní 

subjekty pro prosazování rovného 

zacházení, jak stanoví směrnice Rady 

2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. EQUINET 

má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný 

subjekt, který zajišťuje koordinaci činností 

mezi orgány pro rovné zacházení. Tato 

koordinační činnost sítě EQUINET je 

klíčová pro řádné provádění 

antidiskriminační právních předpisů Unie v 

členských státech a program by ji měl 

podporovat. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. 

června 2000, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s osobami bez ohledu 

na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. 

L 180, 19.7.2000, s. 22). 

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. 

června 2000, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s osobami bez ohledu 

na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. 

L 180, 19.7.2000, s. 22). 

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 

prosince 2004, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s muži a ženami v 

přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, 

s. 37). 

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 

prosince 2004, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s muži a ženami v 

přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, 

s. 37). 

17 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 

o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v 

oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 

204, 26.7.2006, s. 23). 

17 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 

o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v 

oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 

204, 26.7.2006, s. 23). 

18 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 

o uplatňování zásady rovného zacházení 

pro muže a ženy samostatně výdělečně 

činné a o zrušení směrnice Rady 

86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 

1). 

18 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 

o uplatňování zásady rovného zacházení 

pro muže a ženy samostatně výdělečně 

činné a o zrušení směrnice Rady 

86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 

1). 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nezávislé subjekty zabývající se 

dodržováním lidských práv a organizace 

občanské společnosti hrají zásadní roli tím, 

že prosazují a chrání společné hodnoty 

Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a 

zvyšují povědomí o nich, a rovněž 

přispíváním k účinnému požívání práv v 

rámci práva Unie, včetně Listiny 

základních práv Evropské unie. Jak je 

uvedeno v usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 18. dubna 2018, 

dostatečná finanční podpora je klíčem k 

rozvoji příznivého a udržitelného prostředí 

pro organizace občanské společnosti, 

jejichž role je díky tomu posílena a které 

pak mohou vykonávat své funkce nezávisle 

a účinně. Finanční prostředky z EU by v 

rámci doplnění úsilí vynakládaného na 

vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k 

podpoře, posílení postavení a tvorbě 

kapacit nezávislých organizací občanské 

společnosti, které se zabývají 

prosazováním lidských práv, jejichž 

činnosti pomáhají strategickému vymáhání 

práv vyplývajících z práva EU a Listiny 

základních práv Evropské unie, mimo jiné 

prostřednictvím propagačních a 

kontrolních činností, jakož i k prosazování 

a ochraně společných hodnot Unie a ke 

zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní 

úrovni. 

(18) Nezávislé subjekty zabývající se 

dodržováním lidských práv a organizace 

občanské společnosti hrají zásadní roli tím, 

že prosazují a chrání společné hodnoty 

Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a 

zvyšují povědomí o nich, a rovněž 

přispíváním k účinnému požívání práv v 

rámci práva Unie, včetně Listiny 

základních práv Evropské unie. Jak je 

uvedeno v usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 19. dubna 2018, 

navýšení finančních prostředků a 

dostatečná finanční podpora jsou klíčem k 

rozvoji příznivého a udržitelného prostředí 

pro organizace občanské společnosti, 

jejichž role je díky tomu posílena a které 

pak mohou vykonávat své funkce nezávisle 

a účinně. Finanční prostředky z EU by v 

rámci doplnění úsilí vynakládaného na 

vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k 

podpoře, posílení postavení a tvorbě, 

včetně dostatečného základního 

financování a zjednodušeného vykazování 

nákladů, pravidel financování a postupů, 
kapacit nezávislých organizací občanské 

společnosti, které se zabývají 

prosazováním lidských práv, jejichž 

činnosti pomáhají strategickému vymáhání 

práv vyplývajících z práva EU a Listiny 

základních práv Evropské unie, mimo jiné 

prostřednictvím propagačních a 

kontrolních činností, jakož i k prosazování 

a ochraně společných hodnot Unie a ke 

zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní 

úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby se zajistilo účinné přidělování 

finančních prostředků ze souhrnného 

rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit 

evropskou přidanou hodnotu všech 

prováděných činností, jejich doplňkovost s 

činnostmi členských států, přičemž se 

usiluje o soulad, doplňkovost a součinnost 

mezi finančními programy, které podporují 

vzájemně související oblasti politiky, a to 

zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, 

práva a hodnoty – a tudíž s programem 

Spravedlnost – jakož i s programem 

Kreativní Evropa, a Erasmus+ s cílem těžit 

z potenciálních průniků v oblastech 

kultury, médií, umění, vzdělávání a 

kreativity. Je nutné vytvořit součinnost s 

ostatními evropskými programy 

financování, zejména v oblasti 

zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, 

mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, 

migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, 

technologií, průmyslu, soudržnosti, 

turismu, vnějších vztahů, obchodu a 

rozvoje. 

(21) Aby se zajistilo účinné přidělování 

finančních prostředků ze souhrnného 

rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit 

evropskou přidanou hodnotu všech 

prováděných činností a jejich doplňkovost 

s činnostmi členských států. Mělo by se 

usilovat o soulad, doplňkovost a 

transparentní a jasně vymezenou 

součinnost s finančními programy, které 

podporují vzájemně související oblasti 

politiky, a to zejména v rámci Fondu pro 

spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s 

programem Spravedlnost – jakož i s 

programem Kreativní Evropa, Evropským 

sborem solidarity a programem Erasmus+ 

s cílem těžit z potenciálních průniků v 

oblastech kultury, audiovizuálního odvětví, 

médií, umění, formálního, neformálního a 

informálního vzdělávání a kreativity. Je 

nutné vytvořit součinnost s ostatními 

evropskými programy financování, 

zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního 

trhu, podnikání, mládeže, dobrovolnictví, 

odborné přípravy, zdraví, občanství, 

spravedlnosti, sociálního začlenění – 

zejména migrantů a nejvíce 

znevýhodněných osob, migrace, 

bezpečnosti, výzkumu, inovací, 

technologií, průmyslu, soudržnosti, 

klimatu, turismu, sportu, vnějších vztahů, 

rozšíření, mezinárodní spolupráce, 

obchodu a rozvoje. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Na tento program se vztahuje 

nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční 

nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví 

pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně 

pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání 

(23) Na tento program se vztahuje 

nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční 

nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví 

pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně 

pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání 
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veřejných zakázek, nepřímého plnění, , 

finančních nástrojů a rozpočtových záruk. 

veřejných zakázek, nepřímého plnění, 

finančních nástrojů a rozpočtových záruk, 

a vyžaduje plnou transparentnost 

využívání zdrojů, řádné finanční řízení a 

obezřetné využívání zdrojů, zejména 

pravidla týkající se možnosti financování 

místních, regionálních, celostátních a 

nadnárodních organizací občanské 

společnosti prostřednictvím víceletých 

grantů na provozní náklady, grantů 

přidělovaných na kaskádovém principu a 

flexibilních postupů pro udělování grantů. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Druhy financování a způsoby 

provádění podle tohoto nařízení by se měly 

vybírat na základě toho, nakolik jsou 

schopny dosáhnout specifických cílů 

opatření a přinést výsledky, přičemž se 

přihlíží zejména k nákladům na kontrolní 

opatření, administrativní zátěži a 

očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to 

zahrnovat zvážení použití jednorázových 

částek, paušálních sazeb a jednotkových 

nákladů, jakož i financování 

nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v 

čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. V 

souladu s finančním nařízením, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením 

Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a 

nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být 

finanční zájmy Unie chráněny 

prostřednictvím přiměřených opatření, 

včetně prevence, odhalování, nápravy a 

vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, 

zpětného získávání ztracených, 

neoprávněně vyplacených či nesprávně 

použitých finančních prostředků a 

případného ukládání správních sankcí. 

Zejména může Evropský úřad pro boj proti 

(24) Druhy financování a způsoby 

provádění podle tohoto nařízení by se měly 

vybírat na základě toho, nakolik jsou 

schopny dosáhnout pozitivní cílové míry 

úspěšnosti, zejména pokud jde o granty na 

akce a projekty, a přinášet výsledky v 

souladu se specifickými cíli opatření, 

přičemž se přihlíží zejména k nákladům na 

kontrolní opatření, administrativní zátěži, 

velikosti a kapacitě příslušných 

zúčastněných stran a cílových příjemců a 

očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to 

zahrnovat zvážení použití jednorázových 

částek, paušálních sazeb a jednotkových 

nákladů a dalších parametrů, aby bylo 

možné účinněji vyjít vstříc osobám se 

zvláštními potřebami, jakož i financování 

nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v 

čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. 

Požadavky na spolufinancování by měly 

být přijímány ve formě věcného plnění a v 

případech omezeného doplňkového 

financování mohou být zrušeny. V 

souladu s finančním nařízením, nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením 

Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a 
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podvodům (OLAF) provádět v souladu 

s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 

a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 

správní vyšetřování, včetně kontrol 

a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo 

k podvodu, korupci nebo jinému 

protiprávnímu jednání poškozujícímu 

finanční zájmy Unie. V souladu 

s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 

evropského veřejného žalobce vyšetřovat 

a stíhat podvody a jiné trestné činy 

poškozující finanční zájmy Unie, jak je 

stanoveno ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/137124 

V souladu s finančním nařízením musí 

všechny osoby nebo subjekty, které 

přijímají finanční prostředky Unie, plně 

spolupracovat při ochraně finančních 

zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 

Úřadu evropského veřejného žalobce 

a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 

nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 

aby třetí osoby podílející se na vynakládání 

finančních prostředků Unie udělily 

rovnocenná práva. 

nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být 

finanční zájmy Unie chráněny 

prostřednictvím přiměřených opatření, 

včetně prevence, odhalování, nápravy a 

vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, 

zpětného získávání ztracených, 

neoprávněně vyplacených či nesprávně 

použitých finančních prostředků a 

případného ukládání správních sankcí. 

Zejména může Evropský úřad pro boj proti 

podvodům (OLAF) provádět v souladu 

s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 

a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 

správní vyšetřování, včetně kontrol 

a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo 

k podvodu, korupci nebo jinému 

protiprávnímu jednání poškozujícímu 

finanční zájmy Unie. V souladu 

s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 

evropského veřejného žalobce vyšetřovat 

a stíhat podvody a jiné trestné činy 

poškozující finanční zájmy Unie, jak je 

stanoveno ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/137124 

V souladu s finančním nařízením musí 

všechny osoby nebo subjekty, které 

přijímají finanční prostředky Unie, plně 

spolupracovat při ochraně finančních 

zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 

Úřadu evropského veřejného žalobce 

a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 

nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 

aby třetí osoby podílející se na vynakládání 

finančních prostředků Unie udělily 

rovnocenná práva. 

__________________ __________________ 

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 

2013 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 

1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 

1). 

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 

2013 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 

1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 

1). 

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 
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(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). 

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí 

za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a 

jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

15.11.1996, s. 2). 

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí 

za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a 

jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

15.11.1996, s. 2). 

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 

12. října 2017, kterým se provádí posílená 

spolupráce za účelem zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 

283, 31.10.2017, s. 1). 

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 

12. října 2017, kterým se provádí posílená 

spolupráce za účelem zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 

283, 31.10.2017, s. 1). 

24 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 

2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 

proti podvodům poškozujícím finanční 

zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 

29). 

24 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 

2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 

proti podvodům poškozujícím finanční 

zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 

29). 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Vzhledem k významu boje proti 

změnám klimatu v souladu se závazky 

Unie provést Pařížskou dohodu a cíle 

OSN v oblasti udržitelného rozvoje 

přispěje tento program k tomu, aby se 

opatření v oblasti klimatu stala 

významným tématem a dosáhlo se 

celkového cíle, že 25 % výdajů z rozpočtu 

Unie bude směřovat na podporu cílů 

souvisejících s touto problematikou. 

Během přípravy a provádění programu 

budou identifikována relevantní opatření 

a budou znovu posouzena v souvislosti s 

hodnocením v polovině období. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 30 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provedení tohoto nařízení by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o ukazatele uvedené v článcích 

14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. Pro zajištění 

rovné účasti na vypracovávání aktů v 

přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a 

jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

(30) Za účelem zajištění provedení 

tohoto nařízení, s cílem zajistit účinné 

posouzení pokroku programu při plnění 

jeho cílů, by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, pokud jde o pracovní 

programy a víceleté priority podle článku 

13 a o ukazatele uvedené v článcích 14 a 

16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 

souladu se zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů. Pro zajištění rovné 

účasti na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament a 

Rada veškeré dokumenty současně s 

odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na 

setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem programu je 

chránit a prosazovat práva a hodnoty 

zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné 

prostřednictvím podporování organizací 
občanské společnosti, za účelem zachování 

otevřených, demokratických a 

inkluzivních společností. 

1. Obecným cílem programu je 

chránit a prosazovat evropské občanství a 

právní stát, jakož i práva, zásady a hodnoty 

zakotvené ve Smlouvách EU, na jejichž 

základě byla Unie založena. Toho by mělo 

být dosaženo především podporou 

klíčových zúčastněných stran, jako jsou 

sdružení občanů, think-tanky, výzkumné, 

kulturní a akademické instituce a 

organizace občanské společnosti na 

místní, regionální, celostátní a 
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nadnárodní úrovni, s cílem připomenout 

všem význam těchto hodnot a zásad, a 

zachovat tak otevřené, demokratické a 

inkluzivní společnosti.  

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podpora angažovanosti a účasti 

občanů na demokratickém životě Unie 

(složka Angažovanost a účast občanů), 

b) zvyšování povědomí občanů, 

zejména pak mladých lidí, o důležitosti 

EU prostřednictvím činností na uchování 

připomínky historických událostí, které 

vedly k jejímu vytvoření, a podpora 

demokracie, svobody projevu, pluralismu, 

angažovanosti občanů, jejich setkávání a 

aktivní účasti na demokratickém životě 

Unie (složka Aktivní občanství); 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na: 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na 

následující úkoly: 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ochranu a prosazování práv dítěte, 

práv osob se zdravotním postižením, práv 

spojených s občanstvím Unie a práva na 

ochranu osobních údajů. 

b) ochranu a prosazování práv dítěte, 

práv osob se zdravotním postižením, práv 

spojených s občanstvím Unie, včetně práva 

zahájit Evropskou občanskou iniciativu, a 

práva na ochranu osobních údajů. 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Složka Angažovanost a účast občanů Složka Aktivní občanství 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na: 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na 

následující úkoly: 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zvýšení chápání Unie, její historie, 

kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany 

občanů; b) 

a) podporu projektů, které pocházejí 

od občanů, se zvláštním důrazem na 

mladé lidi, a které nabádají lidi, aby si 

nejen připomínali události, které 

předcházely vzniku EU, který je základem 

historické paměti, ale aby více poznávali 

společnou historii, kulturu a hodnoty a 

aby si byli vědomi bohatství společného 

kulturního dědictví a kulturní a jazykové 

rozmanitosti, které jsou základem 

společné budoucnosti; podporu chápání 

Unie od jejího vzniku, důvodů její 

existence a jejích úspěchů a zvýšení jejich 

informovanosti o stávajících a budoucích 

výzvách a o významu společného 

porozumění a tolerance, které jsou samým 

jádrem evropského projektu; 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) umožňování a podporu výměn 

osvědčených postupů v oblasti výchovy k 

evropskému občanství, a to jak v rámci 

formálního, tak i neformálního 

vzdělávání; 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podporu výměn a spolupráce mezi 

občany různých zemí; podporu občanské a 

demokratické účasti umožňující občanům 
a zájmovým svazům sdělovat a veřejně 

vyměňovat stanoviska ke všem oblastem 

činnosti Unie. 

b) podporu veřejného dialogu 

prostřednictvím partnerství měst, 

setkávání občanů, zejména mladých lidí, a 

prostřednictvím spolupráce mezi obcemi, 

místními společenstvími a organizacemi 
občanské společnosti různých zemí, aby 

tak mohli občané konkrétně a přímo 

ocenit bohatství kulturní rozmanitosti 

Unie a jejího dědictví a aby se zvýšilo 

jejich zapojení do společnosti; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) podporu a zvyšování účasti občanů 

na demokratickém životě Unie na místní, 

celostátní a nadnárodní úrovni; 

umožňování občanům a sdružením 

prosazovat mezikulturní dialog a vést 

skutečné veřejné rozpravy týkající se 

všech oblastí činnosti Unie, a přispět tak k 

utváření politické agendy Unie; podporu 

organizovaných projektů sdružování za 
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účelem účinnějšího provádění výše 

uvedených cílů, jak ve formě družby měst, 

tak ve formě sítí vytvářených několika 

právními subjekty; 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na: 

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 

2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na 

následující úkoly: 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční krytí pro provádění 

programu na období 2021–2027 činí [641 

705 000] EUR v běžných cenách. 

1. Finanční krytí pro provádění 

programu na období 2021–2027 činí 

[908 705 000] EUR v běžných cenách. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) EUR [233 000 000] pro specifický 

cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b). 

b) [500 000 000] EUR nebo alespoň 

40 % finančního krytí programu 

uvedeného v odstavci 1 pro dosažení 

specifických cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 

písm. b); přibližně 15 % celkového 

rozpočtu na tento cíl se má přidělit na 

činnosti související s posilováním 

historického povědomí, 65 % na 

demokratickou angažovanost, 10 % na 

propagační činnost a 10 % na správu 

(orientační rozdělení). 
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 Komise se od přidělených procentních 

podílů v rámci finančního krytí neodchýlí 

o více než 5 procentních bodů pro každou 

skupinu specifických cílů. Pro případ, že 

je nezbytné tento limit překročit, je Komisi 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

16 za účelem změny každého z podílů o 

více než 5 a nejvýše 10 procentních bodů. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 

použít na technickou a správní pomoc 

určenou pro provádění programu, jako jsou 

přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 

a hodnoticí činnosti, včetně systémů 

informačních technologií na úrovni 

organizace, studií, schůzek odborníků, 

sdělení o prioritách a oblastech týkajících 

se obecných cílů programu. 

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 

použít na technickou a správní pomoc 

určenou pro provádění programu, jako jsou 

přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 

a hodnoticí činnosti, studie a schůzky 

odborníků, sdělení o prioritách a oblastech 

týkajících se obecných cílů programu. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise přidělí alespoň 40 % 

prostředků uvedených v odstavci 1 na 

podporu organizací občanské společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Program počítá s možnostmi 
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přístupu k informacím o programu, které 

budou přizpůsobené osobám se 

zdravotním postižením, aby tyto osoby 

mohly plně vykonávat svá práva a plně se 

zapojit do společnosti, ve které žijí. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jakýkoli právní subjekt založený 

podle práva Unie nebo jakákoli 

mezinárodní organizace. 

b) jakýkoli neziskový právní subjekt 

založený podle práva Unie nebo jakákoli 

mezinárodní organizace. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Grant na provozní náklady lze 

udělit Evropské síti orgánů pro rovné 

zacházení (EQUINET) bez výzvy k 

podávání návrhů na pokrytí výdajů 

souvisejících s jejím stálým pracovním 

programem. 

3. Grant na provozní náklady lze 

udělit Evropské síti orgánů pro rovné 

zacházení (EQUINET) na základě čl. 6 

odst. 2 písm. a) bez výzvy k podávání 

návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s 

jejím stálým pracovním programem. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pracovní program Pracovní program a víceleté priority 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pracovní program přijme Komise 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 

prováděcí akt se přijímá poradním 

postupem uvedeným v článku 19. 

2. Komisi je za účelem doplnění 

tohoto nařízení svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 16, kterými se stanoví příslušné 

pracovní programy a případně víceleté 

priority, na nichž jsou pracovní programy 

založeny. Při sestavování svých 

pracovních programů Komise konzultuje 

s organizacemi občanské společnosti a 

organizacemi zastupujícími regionální a 

místní orgány. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se příjemcům finančních 

prostředků Unie a členským státům uloží 

přiměřené požadavky na vykazování. 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

sestavovány a shromažďovány účinně, 

efektivně a včas, aby se přesně 

zobrazovalo přidělování finančních 

prostředků konkrétním projektům a aby se 

náležitě doložily synergie mezi programy 

financování. Za tímto účelem se zajistí 

účast subjektů zapojených do programu. 

Příjemcům finančních prostředků Unie a 

členským státům se uloží přiměřené 

požadavky na vykazování, které budou 

představovat menší zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v článku 14 je svěřena 

Komisi do 31. prosince 2027. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v článcích 6, 13 a 14 

je svěřena Komisi do 31. prosince 2027. 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů 

přijatých v přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

článcích 6, 13 a 14 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů přijatých 

v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 14 vstoupí v platnost, pokud 

proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada 

před uplynutím této lhůty informují Komisi 

o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článků 6, 13 nebo 14 vstoupí v 

platnost, pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 

lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise provádí k programu a jeho 

opatřením a výsledkům informační a 

komunikační kampaně. Finanční zdroje 

vyčleněné na program rovněž přispívají ke 

sdělování politických priorit Unie na 

úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 

uvedenými v článku 2. 

2. Komise provádí k programu a jeho 

opatřením a výsledkům informační a 

komunikační kampaně. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Článek 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 18a 

 Vnitrostátní kontaktní místa 

 Každý členský stát zřídí nezávislé a 

kompetentní vnitrostátní kontaktní místo, 

jehož zaměstnanci budou poskytovat 

potenciálním příjemcům programu 

(občanům, organizacím a regionálním 

orgánům) pokyny, praktické informace a 

pomoc týkající se všech hledisek 

programu, včetně postupů podávání 

žádostí a písemných návrhů, rozesílání 

dokumentace, vyhledávání partnerů, 

školení a dalších formalit, a zajišťovat tak 

jednotné provádění programu. 

Vnitrostátní kontaktní místa nenesou 

žádnou odpovědnost za hodnocení 

projektů, tato pravomoc je vyhrazena 

Evropské komisi. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Výbor může zasedat v různých 

složeních, aby se zabýval jednotlivými 

3. Výbor může zasedat v různých 

složeních, aby se zabýval jednotlivými 
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složkami programu. složkami programu. Pokud je to vhodné a 

v souladu s jeho jednacím řádem, jsou k 

účasti na jeho zasedáních ve funkci 

pozorovatelů pravidelně přizváni externí 

odborníci, včetně zástupců sociálních 

partnerů, organizací občanské společnosti 

a zástupců příjemců. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 

odst. 2 budou naplňovány zejména 

prostřednictvím podpory následujících 

činností: 

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 

odst. 2 budou naplňovány zejména 

prostřednictvím podpory následujících 

obecných činností: 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zvyšování povědomí, šíření 

informací s cílem zlepšit znalost politik a 

práv v oblastech, na něž se program 

vztahuje; 

a) zvyšování povědomí občanů, 

zejména mladých lidí a osob ze 

znevýhodněných a nedostatečně 

zastoupených skupin společnosti, v oblasti 

společných hodnot, práv a zásad, na nichž 

je EU založena, práv a povinností, které 

jsou spojeny s evropským občanstvím, a 

způsobů ochrany a výkonu těchto práv bez 

ohledu na místo, kde občané žijí; podpora 

projektů, jejichž cílem je zlepšit znalost 

politik a práv v oblastech, k nimž se vážou 

cíle programu; podpora výchovy k 

evropskému občanství v rámci formálního 

i informálního vzdělávání. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vzájemné učení prostřednictvím 

výměny osvědčených postupů mezi 

zúčastněnými stranami s cílem zlepšit 

znalosti a vzájemné porozumění a 

občanskou a demokratickou angažovanost; 

b) vzájemné učení prostřednictvím 

výměny a vyzdvihování osvědčených 

postupů mezi zúčastněnými stranami 

(zejména sdruženími, organizacemi 

občanské společnosti, orgány místní 

samosprávy a občany) s cílem zlepšit 

znalosti, vzájemné porozumění a 

občanskou a demokratickou angažovanost 

a dále zhodnocovat výsledky 

podporovaných činností; 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) analytické a monitorovací činnosti 

s cílem zlepšit porozumění situaci v 

členských státech a na úrovni EU v 

oblastech, na něž se program vztahuje, 

jakož i zlepšit provádění práva a politik 

EU; 

vypouští se 

__________________  

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr 

údajů a statistiku; vypracování 

společných metodik a případně ukazatelů 

nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a 

průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; 

příprava a publikace pokynů, zpráv 

a vzdělávacích materiálů. 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) podpora iniciativ a opatření na 

prosazování a ochranu svobody a plurality 

sdělovacích prostředků a na budování 
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kapacit pro nové výzvy, jako jsou nové 

mediální technologie a boj proti 

verbálním projevům nenávisti; 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vývoj a údržba nástrojů 

informačních a komunikačních 

technologií; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) zvyšování povědomí veřejnosti o 

rizicích, pravidlech, zárukách a právech v 

souvislosti s ochranou osobních údajů, 

soukromím a digitální bezpečností a 

podpora porozumění těmto otázkám a také 

řešení falešných zpráv a cílených 

dezinformací prostřednictvím zvyšování 

povědomí, školení, studií a 

monitorovacích činností zaměřených 

zejména na mladé lidi; 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) posilování informovanosti občanů o 

evropské kultuře, historii a povědomí, 

jakož i pocitu sounáležitosti s Unií; 

f) posilování informovanosti občanů, 

především mladých lidí, o evropské 

kultuře, kulturním dědictví, historii a 

povědomí, ale také o budoucích výzvách, 

před nimiž EU stojí, a posilování pocitu 

sounáležitosti s Unií, a to zejména 
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prostřednictvím: 

 i)  iniciativ, které se kriticky zamýšlejí 

nad příčinami totalitních režimů 

v moderních dějinách Evropy 

a připomínají oběti jejich zločinů; 

 ii)  činností týkajících se dalších 

významných okamžiků a událostí 

v nedávných evropských dějinách; 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) spojování Evropanů různých 

národností a kultur tím, že je jim dána 

možnost účastnit se činností týkajících se 

partnerství měst; 

g) spojování občanů různých 

národností a kultur tím, že je jim dána 

možnost účastnit se setkání, činností 

týkajících se partnerství měst, drobnějších 

projektů a projektů občanské společnosti, 

čímž se vytváří podmínky pro uplatňování 

přístupu zdola nahoru se zaměřením na 

utváření politické agendy EU; 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) podporování a usnadňování aktivní 

účasti na tvorbě demokratičtější Unie, 

jakož i povědomí o právech a hodnotách 

prostřednictvím podpory organizacím 

občanské společnosti; 

h) podporování a usnadňování aktivní 

a inkluzivní účasti na tvorbě 

demokratičtější Unie, mimo jiné podporou 

používání nástrojů elektronické 

demokracie a evropské občanské 

iniciativy, přičemž zvláštní pozornost je 

třeba věnovat skupinám na okraji 

společnosti; zvyšování povědomí o 

podpoře a obraně práv a hodnot 

prostřednictvím podpory organizacím 

občanské společnosti; 
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Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. j 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) rozvíjení kapacit evropských sítí na 

prosazování a další rozvoj práva, 

politických cílů a strategií Unie, jakož i 

podporování organizací občanské 

společnosti působících v oblastech, na něž 

se program vztahuje; 

j) podporování organizací občanské 

společnosti působících v oblastech, na něž 

se program vztahuje; 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. j a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) posilování kapacit a nezávislosti 

obránců lidských práv a organizací 

občanské společnosti sledujících situaci 

v oblasti právního státu a podpora 

činností na místní, regionální a 

vnitrostátní úrovni; 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – písm. j b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 jb) podporování a rozvíjení dialogu 

s organizacemi občanské společnosti 

o rozvoji, provádění a sledování práva 

Unie a o politických cílech a strategiích 

ve všech oblastech, na něž se program 

vztahuje; 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Program bude monitorován na základě 

souboru ukazatelů určených k měření 

rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných 

a specifických cílů programu, a s cílem 

minimalizovat administrativní zátěž a 

náklady. Za tímto účelem se shromažďují 

údaje podle následujícího souboru 

klíčových ukazatelů: 

Program bude monitorován na základě 

souboru ukazatelů určených k měření 

rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných 

a specifických cílů programu, a s cílem 

minimalizovat administrativní zátěž a 

náklady. Pokud je to možné, jsou 

ukazatele členěny podle věku, pohlaví 

a jakýchkoli jiných údajů, které lze získat 

(etnický původ, zdravotní postižení, 

genderová identita...). Za tímto účelem se 

shromažďují údaje podle následujícího 

souboru klíčových ukazatelů: 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Příloha II – tabulka – řádek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se 

zaměřují na evropskou paměť a dědictví v 

důsledku intervence programu 

Počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se 

zaměřují na evropské povědomí, dědictví a 

občanský dialog v důsledku intervence 

programu. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Příloha II – tabulka – řádek 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Zeměpisné rozložení projektů 
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, 
OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE 

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost 

zpravodajky. Během přípravy stanoviska až do jeho přijetí ve výboru zpravodajka obdržela 

vstupní informace od těchto subjektů a osob: 

Subjekt nebo osoba 

Civil Society Europe 

Evropské fórum mládeže 

Rada evropských obcí a regionů 

Nadace Stefana Batoryho 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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